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Týden po béčkách pořádaných u Jindřichova Hradce pokračoval seriál celorepublikových
závodů žebříčkem v Horní Rokyté severozápadně od Mnichova Hradiště. Vše za pořadatelské
taktovky OOB TJ Turnov. Shromaždiště bylo po oba dva dny na louce nedaleko od bývalého
vojenského prostoru Ralsko. Zájem o tyto závody předčil veškerá očekávání a na start se v
obou dnech postavilo téměř 1600 příznivců orientačního běhu. Mezi nimi byla i početná skupina
našich běžců.

Po celou dobu závodů nás doprovázelo deštivé počasí. Zázemí a ochranu před deštěm nám
poskytl oddílový stan. V sobotu byla klasická trať na mapě Jabloneček 1 : 15 000 (pro kat.
DH16-40), ostatní 1 : 10 000, e=5m, stav duben 2014. Mapa byla z dílny skupiny mapařů v čele
s Honzou Pickem. Tratě stavěl Dan Wolf, který nechal závodníky v úvodní části tratí zavítat do
členitého a dost svažitého bukového lesa. Zde mokrá podložka výrazně ztěžovala pohyb. V
druhé části pak rovinatý, rychlý smíšený lest s borůvčím a pozůstatky po vojenské činnosti
(jámy, okopy, apod.) a také drobnými náletovými hustníčky. Díky velkému množství startujících
se startovní časy výrazně lišily. Na trati bylo několik radio-kontrol pro přenos mezičasů na
shromaždiště a na webový portál RACOM, kde bylo možné sledovat průběhy a průběžné
pořadí. Závodníci elitních kategorií měli kontrolu č. 100 hned dvakrát, nejprve ji razili jako
průběh diváckým úsekem a podruhé při doběhu do cíle. Ve velké konkurenci jsme na medailová
umístění nedosáhli. Nejlépe skončili Honza Eiselt (11. místo v kategorii H21C) a Petr Bílý (13.
místo v H45B). Mně se závod povedl. Až na špatné dohledávky na K3 a K5 jsem výraznější
chybu neudělal. O to víc jsem byl překvapen, když jsem v cíli poprvé shlédl své mezičasy. Pak
mi ale došlo, že v naší kategorii startoval „eliťák“ Pavel Kubát J S výsledkem jsem byl ale
spokojen a těšil se na nedělní middle.
Ten se běžel ve stejném prostoru (převážně v rovinaté části lesa) na mapě Jabloneček –
Orlí, 1 : 10 000, e=5m, stav duben 2014. Počasí se trochu umoudřilo a přestalo pršet. Trať však
byla rozbahněná již z předešlého dne. Startovní časy byly opět hodně roztažené, někteří
startovali i v čase 240 a více. Tratě stavěl Martin Baier a jeho middle mi sedl náramně. Začátek
byl hodně nepřehledný a chtělo to jít dost na jistotu. Pak už to byl velmi rychlý závod. Doběhl
mě soupeř z Vrchlabí, s kterým jsme následně doběhli další dva soupeře a ve čtyřech
absolvovali zbytek závodu. Svou chvilku slávy jsem si užil, když jsem byl při doběhu hlášen na
průběžném třetím místě. Nakonec z toho bylo 8. místo v konkurenci 64 závodníků, pro mě
super výsledek. Výborně běžel i Petr Bílý, který si doběhl pro 10. místo z 52 běžců.
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