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Na přelomu července a srpna se u Máchova jezera konaly třídenní tříetapové závody
Sandstones (Pískovce). Pořadatelem byl oddíl z Doks. Mapy připravil Tom Novák a všechny
byly v měřítku 1 : 10 000 s ekv. 5 m – Pecopala, Karolína, Borný. Na závodech jsme měli
bohaté zastoupení (v sobotu 37 tepličáků) a to především díky účastníkům soustředění, které
probíhalo v Lesním hotelu.

Shromaždiště všech etap bylo na parkovišti před vstupem do kempu Borný. Na starty to bylo
od 800 do 2800 metrů! Z cílů zpět to bylo o trošku méně. Po celou dobu panovalo vedro. Na
startu bylo přes 1200 závodníků. Většina kategorií byla rozdělena na A a B. V mnoha
kategoriích jsme měli vícero zastoupení, takže docházelo k vnitrooddílovým soubojům a
porovnání kudy to kdo bral.

V pátek odpoledne se běžela krátká trať. Čekali nás srázy, negativní tvary v zeleném i
čistém lese a k tomu kombinace placky a kopců. Omylem nebyly na mapě vytisknuty kupky, ale
až tak moc to nevadilo. Naše výkony byly velmi různorodé. David Klein vyhrál na fáborkách s
doprovodem. Jakub Šašek zvítězil v H12B - a upřímně konstatoval, že to bylo strašně lehké.
Stejně tak Vojta Šimek zvítězil v H14B s náskokem téměř 7 minut. Z dospělých se dařilo Lence
Kovářové a Michalu Žejdlíkovi, kteří se ve svých A kategoriích umístili do 10. místa. Naopak
Luboš Bruner vyběhl z mapy, Janě Kruschinové se vůbec nedařilo a diskla. V T-FIT si Pavel
Jelínek vyběhl čas 136:36.

Druhá etapa se běžela v sobotu a byla to klasická trať. Hluboká údolí, skály, srázy. Vojta
Šimek zase vyhrál. David Klein a Linda Kleinová byli „až“ druzí v T10P resp. v T-OPEN. Jakub
Šašek tentokrát doběhl třetí. Lenka Johnová v D45A obsadila pěkné 5. místo.

Šest borců si v této etapě vyběhlo Turistický batůžek: Aleš Klein v T-FIT 101:32, Thomas Riby v
H18 106:32, Jakub Kraus v H18 133:04. Jan Šašek v H45 115:19, Pavel Jelínek v T-FIT 170:33
a Jan Kruschina V H45 171:13. Jen o kousek unikl Jan Šašek mladší časem 99:06 v H18.

Závěrečná etapa byla zase krátká. Běželo se okolo Borného a dle mého názoru to byl
nejhezčí terén i stavba. Na vršek Borného nás naštěstí nehnali. Ale po dvou předchozích
etapách, a po mnoha trénincích na soustředění to stačilo. Vojta Šimek do třetice vyhrál. Linda
Kleinová zvítězila v T-OPEN a David Klein v T10P.
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V celkovém hodnocení zvítězili David Klein v T10P a Vojtěch Šimek v H14B. Za zmínku stojí
také umístění Lenky Kovářové v D21A (12.), Lenky Johnové v D45A (7.) a Michal Žejdlíka v
H50A (8.). Celkově to byly povedené závody v pěkných terénech.
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