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Ráno nás uvítalo nevlídným deštěm.Přesto jsme se vydali do Srní u České Lípy s nadějí, že
to nějak ‚přežijeme‘.V blízkosti našeho cíle se ale již mezi mraky začala objevovat modrá obloha
a místy dokonce zasvítilo slunce.Po zaparkování u místního nádraží jsme se vydali ještě asi
700 m do lesa, kde bylo shromaždiště. Po cestě jsme viděli pískovcovou skalku, která dávala
vědět, co nás bude v průběhu závodu čekat. Poměrně plochý terén je protkán mnoha a mnoha
průseky, takže největším orientačním problémem bude odhadnout, na kterém průseku budeme.
Atmosféra zde byla taková komorní, startovalo zde jen 41 štafet.

Štafety byly tříčlenné, přičemž minimálně jeden úsek musí běžet žena. Běželo se v
kategoriích žáci, dorostenci,dospělí, veteráni mladší a veteráni starší. Z našeho oddílu jsme dali
dvě štafety. Tu mladší tvořili dva žáci a jedna dorostenka, a tak si museli zaběhnou kategorii dle
nejstaršího člena. Z toho důvodu jsme neočekávali kvalitní umístění. Jakub Bílý rozeběhl
štafetu na 7 místě. Na druhém úseku Rose Riby – měla pátý čas na úseku a pozvedla štafetu
na 6 místo. Toto místo udržela Karolína Žejdlíková .

Ve starších veteránech jsem rozbíhal já. Na mapě Za rypadlem – východ, 1: 7 500, a
ekvidistancí 2 m se běželo nádherně, protože mapa byla přesná, převýšení minimální, a díky
počasí které se umoudřilo a pískovcové podložce bylo sucho. Některé kontroly v jamách byly
trochu skryté, ostatní kontroly se však daly najít během na azimuty. Byl to můj první letošní
závod a tak zřejmě přílišná přemotivovanost způsobila to, že jsem si na mapovém startu přikryl
palcem na mapě kromě značky startu i první kontrolu a pečlivě jsem si to mapoval po spojnici
na další kontrolu.Teprve v její blízkosti jsem si všiml, že běžím na dvojku nikoli na jedničku a
musel jsem se vracet. Byla z toho ztráta odhadem 5 minut. Díky tomu jsem předával až na
osmém místě. Alena Kovářová pěkným čtvrtým časem na úseku vytáhla naši štafetu na šesté
místo a Boris Kovář pátým časem doběhl naší štafetě pro konečné 6 místo, když jedno místo
ztratil v posledních 200 metrech do cíle.
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