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Napsal uživatel Ivana Lošťáková
Neděle, 27 Duben 2014 16:29

Po letech jsem se přihlásila na oblíbené velikonoční závody na Kokořínsku. V pátek v
odpoledních hodinách jsme dorazili na chladnou a mokrou 1. Etapu, ten kdo si vybral jen
prvníEtapu (Luboš) simoc neužil …. Na start 2800 m, sice autobusem, ale já vzhledem k
výpravě holek na D10L jsem tam pak mrzla hodinu, o to bylo příjemné překvapení autobus z
cíle na shromaždiště, tratě a organizačně hezký etapa…to počasí nebylo ideální.

Nocleh jsme měli zajištěn v tělocvičně České Lípě….dojezd 8 km od shromaždiště…teplá
sprcha (smajlík), poloprázdná tělocvična..pohoda.Na druhou etapu už sluníčko od rána zářilo,
byla to klasická trať s dlouhými přeběhy(nejdelší přeběh všech dob měl Petr Bílý z kontroly 10
na 11…stojí za to mrknout na tu mapu), které střídali honičku kontrol ve skalách, terén
rozmanitý…mírně zvlněn, ve skalách po čtyřech (smajlík), krásná trať… hodně občerstvovaček,
které si nejvíc užívala Ela , v D10L strávila v lese 190 minut a navštívila 4 občerstvovačky,
chytla 6 motýlů….a trať se jí strašně líbila…

Odpoledne jsme navštívili Aquapark v České Lípě, tobogány, masážní bazénky, vířivka….
Pivo Plzeň, dobré jídlo…. Můžu jen doporučit (smajlík), takže jsme krásně zrelaxovali před
poslední handicapovou Etapou, já startovala 00 s náskokem 8 minut … který jsem nechala v
rámci fair play… vyprchat na první kontrole… potom jsem se tedy probrala a zdárně doběhla do
cíle. Po vyhlášení jsem trošku znervóznila protože skládali cíl….sbírali fáborky a naše ELA stále
na trati… Vyrazila jsem tedy do lesa…nebylo to moc příjemné. V lese už ani noha,když jsem
potkala pořadatele tak prý Elu potkal a nasměroval ji do cíle … po chvíli jsem ji našla…
tentokrát to byli čmeláci na louce, kteří na ní číhali a nemohla přeběhnout louka… Jako jedni z
posledních jsme opouštěli louku na shromaždišti.

Závody, organizace, tratě…. Krásné, všem doporučuji další ročník.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/3

18. - 20.4. Pražské velikonoce 2014
Napsal uživatel Ivana Lošťáková
Neděle, 27 Duben 2014 16:29

1.Lošťáková IvanaLTP C31.35/142.17/173.52/144.09/1118.01/1

2.Kubečková ZdenaPHK C34.31/446.40/281.11/346.49/2128.00/2
Konečné celkové výsledky: H14
1.Casanova Riccardo34D29.17/337.22/366.39/233.02/299.41/1
16.Bílý JakubLTP B48.13/2156.46/19104.59/2144.41/10149.40/16
Konečné celkové výsledky: H45A
1.Gylterud Sven Arne25N43.09/151.13/194.22/158.15/4152.37/1
6.Bílý PetrLTP C50.12/667.45/12117.57/766.32/11184.29/6
25.Kovář BorisLTP C83.11/29103.18/31 186.29/28106.40/27293.09/25

Bruner LubošLTP C65.26/22

Konečné celkové výsledky: D10L

Lošťáková SáraLTP0650 C DISK/54.44/10DISK/43.15/11DISK/
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