1.12.2018 – 13. Weihnachst OL, Papstdorf, DE
Napsal uživatel Žejdlík Michal
Neděle, 02 Prosinec 2018 11:31

První prosincovou sobotu pořádal Helmut Conrad z OL Bad Schandau již 13. vánoční OB
(Weihnachst OL). Centrum bylo ve velmi rozlehlém dětském tábořě „Kinder- und Jugenddorf
ERNA“. Za dob NDR se tábor nazýval „Zentrales Pionerlager Klement Gottwald“.

Teplota se držela na nule a v lese byl mírný poprašek sněhu. Parkoviště, start i cíl se
nacházely přímo v táboře. Připraveny byl tři tratě. Závod se běžel na dvou mapách. Nejprve se
běžela lesní část, poté se plynule přešlo na sprint v areálu tábora. Běželo se na SportIdent a
mapa byla vytištěna na Pretexu.

V lese byla použita mapa Lasensteine v měřítku 1 : 5 000. Jednalo se o kopcovitý terén plný
kamenů, srázů a skalních průchodů. Sám o sobě to byl mapově náročný terén. A díky
klimatickým podmínkám byl běh náročný – klouzalo to a hluboká údolí vypadala nebezpečně.
Použití malých lampiónků to vše ještě stěžovalo. Poslední kontrola byla na okraji tábora, kde se
mapa otáčela a přešlo se na druhou část.

Ta se odehrávala v areálu táboru. Mapa nesla název tábora a byla v měřítku 1 : 2 000. Styl
zmapování byl zastaralý (sprintový klíč to nebyl). Ale běžet se dalo. Sprintová část byla pro
všechny tři kategorie stejná, pouze lesní část se lišila.

Na start se postavilo 73 závodníků, z toho i několik českých závodníků (např. Martanovi,
Doškář, Nehasil). Eliška na střední trati obsadila 8. místo. Já vyběhl poprvé po 3týdenní pauze
a bylo to znát. Do kopce nešlo běžet kvůli fyzičce, z kopečka to nešlo kvůli koleni a po rovince
kvůli kluzkému povrchu.

Střední (26) 2500 / 70 / 18 1. Saupe David (Post SV Dresden) 19:57 8. Žejdlíková Eliška
28:12 Dlouhá (40) 3800 / 120 / 22 1. Bader Leif (Post SV Dresden) 25:03 18.
Žejdlík Michal
39:46

1/1

