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Ivana bydlí mezi Žatcem a Rakovníkem. Kousek od svého bydliště existuje mapa použitá pro
loňské závody žebříčku B: Liščí rokle, 1: 10 000, e=5 m, stav 2013. Na jejím výřezu pro nás,
spolu s manželem, připravila na druhý květnový svátek oddílový přebor. Do místa shromaždiště
obce Velká Černoc to je z Teplic 66 km. Start byl stanoven na 10:30, takže se dalo vyjet
relativně pozdě. V obci jsme nechali naše auta, a vydali se po fáborcích do lesa. Někteří si
fáborků nevšimli a vydali se po jiné cestě, ostatní sice fáborky našli, ale s přibývajícími metry
rostla naše pochybnost, jestli nejdeme po fáborcích připravených pro nějaký turistický pochod.
Konečně po 1,5 km jsme shromaždiště našli.

Počasí bylo akorát pro běh. Bylo pod mrakem a teplota tak akorát. Připraveny byly tři tratě,
střední, krátká a nábor. Na dlouhé trati byly dva okruhy s výměnou mapy. Bohužel na nábor se
nikdo nedostavil, a v ostatních kategoriích také nebyla účast převratná. Ale ti, kdo se závodu
zúčastnili, si pochvalovali neproběhaný terén, zajímavě postavené tratě a jiný tep terénu než
máme u nás na teplicku.

Po skončení závodu někteří jeli na oběd do pivovaru v Mutějovicích, jiní jeli na výstavu
modelů železnic. Nakonec jsme se všichni zase setkali na výletě na Kounovické řady. Jde o
řady kamenů, které měli sloužit jako kalendář k přesnému určení slunovratu.

Zajímavě prožitý den, nejen sportem, se všem zúčastněným líbil. Jen škoda, že se jej
nezúčastnilo více lidí.

Middle, 6,9 km, 10K,

1. Eiselt Jan

68.02
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2. Martin Kučera 69.23

3. Karel Kovář

75.05

4. Petr Pavel

75.23

5. Miloš Eiselt

83.32

Short, 3,9 km, 9K

1. Martin Pavlová 55.20

2. Alena Kovářová 74.59
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