5.10.2019 - Svatováclavský OB, LTP
Napsal uživatel Žejdlík Michal
Neděle, 06 Říjen 2019 18:14

V sobotu se uskutečnil již 16. ročník Svatováclavského OB. Závod pořádají závodníci LDC.
Vítěz dlouhé trati získává právo a povinnost zorganizovat následující ročník. V loňském roce
zvítězil v Jílovém Michal Žejdlík, proto se letos ujmul pořádání a závod přesunul do Teplic.
Nebylo to poprvé, co byl tento závod u nás, před dvěma lety se běhalo na Jaroslavu a v
Proboštově.

Shromaždiště bylo v salónku restaurace Rajče v Teplicích - Šanově. Počasí bylo chladné,
naštěstí se vypršelo dopoledne, v době závodu již jen občas mrholilo.

Připraveny byly tři tratě. Byly použity mapy Nové lázně (pro krátkou trať) a Teplice (pro
střední a dlouhou trať). Obě měly měřítko 1 : 4 000 a ekv. 2 m. Na dlouhé trati byly potřeba dvě
mapy. Jednalo se o městský nesprintový závod na sprintové mapě. Že to nebyl žádný rychlý
sprintík, svědčí dosažené časy vítězů a Pavlův zápis do Turistického batůžku. Razilo se
kleštičkami do průkazky.

Na start se postavilo 30 závodníků a několik členů doprovodu. Zastoupeny byly oddíly z
Teplic, Děčína, Litvínova, Ústí nad Labem, Roudnice a dokonce dva závodníci z TU Dresden.

Martin Klein zvítězil na dlouhé trati. Štěpán Růžičky běžel „pouze“ střední trať a také bez
problémů vyhrál. Na stejné trati byla Eliška Žejdlíková třetí. Na krátké trati doběhl Ota Bergner
druhý a David Klein třetí. Po závodě většina závodníků v restauraci povečeřela. A kde se
uskuteční příští ročník? Že by někde u Mostu?
Dlouhá trať (10) 9000 / 200 / 27 1. Klein Martin (LTP)
50:40 6. Kruschina Jan
(LTP)
60:05 Střední trať (13) 6000 / 150 / 19 1. Růžička Štěpán (LTP)
41:07
3. Žejdlíková Eliška (LTP)
49:55 5. Šašek Jan, st. (LTP)
55:50 8. Jelínek
Václav (LTP)
65:18 13. Jelínek Pavel (LTP)
106:00 Krátká trať (7) 1200 / 30 /
8 1. Honzátko Karel + doprovod (LDC) 17:55 2. Bergner Oto (LTP)
21:10 3. Klein
David + doprovod (LTP) 21:42 4. Jelínková Anna (LTP)
26:18
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