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O uplynulém víkendu se skupina našich závodníků zúčastnila jednoho z vrcholů sezony,
alespoň co se týče krajské úrovně. Oblastní mistrovství a Veteraniáda JO byla uspořádána
oddílem OK Jiskra Nový Bor v lese nedaleko Chřibské u Děčína.

Počasí se navzdory probíhajícím záplavám umoudřilo a po celý průběh závodů bylo ideální
počasí pro běh. Běželo se na dvou mapách (Bukovina a Malá rokle, obě v měřítku 1:10 000,
ekv. 5m, stav 05/2013). Čekal nás mapově a především fyzicky náročný závodní prostor se
středně hustou sítí cest, svažitými pasážemi s mnoha skalkami, údolími a dalšími terénními
detaily. Parametry tratí naznačovaly boj s velkým převýšením. Shromaždiště bylo v místní
základní škole a náš oddíl se usídlil v tělocvičně, odkud se vyráželo na start vzdálený 1 800
metrů přes místní pastvinu. O stavbu tratí se opět postaral Petr Karvánek z pořádajícího oddílu,
což znamenalo jediné – zajímavý orienťácký zážitek. Já osobně jsem závodil po cca
dvouměsíční přestávce, kterou jsem věnoval dokončení studia a tréninkový výpadek byl více
než znatelný. Po dvou dlouhých postupech jsem měl na druhé kontrole již dobrou půlhodinku za
sebou, načež přišla složitější pasáž ve skalách, kde jsem se nevyvaroval drobných chybek a
rychlejší závěr již neodvrátil můj první letošní zápis do turistického batůžku – byť o tři a půl
minuty. Ani můj dlouhý pobyt v lese mi nezkazil dobrý pocit z celého závodu. Asi se projevil můj
závodní „absťák“ :-)

A jak se nám dařilo? Obsadily jsme tři třetí místa – Lenka Kovářová v D16, Alena Kovářová
v D50 a Arthur Clark v H10L. Těšně na stupně vítězů se nevešla Eliška Žejdlíková v D10L a
Zuzana Matějková v D12. A protože jsem se pochlubil já se svým batůžkem, nemůžu
zapomenout ani na ostatní kolegy. Lukáš Matějka v H21L pobyl v lese přes 112 minut (měl však
10km trať), Martin Kučera v H40 se v lese také zdržel o dvanáct minut nad stovku, Petr Pavel v
H45 bojoval se svou tratí 110 minut a Boris Kovář ve stejné kategorii dokonce o dalších 31
minut déle. Výsledky je možno shlédnout na ORISu.
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