14.-16.8.2020 - Tis u Blatna, PGP
Napsal uživatel Eiselt Jan
Neděle, 16 Srpen 2020 20:29

Třetí srpnový víkend uspořádal oddíl SK Praga tří-etapové prázdninové vícedenní závody
nedaleko Jesenice. Konkrétně v Tisu u Blatna. Vzhledem k blízkosti jsem se pro tyto závody
rozhodl a absolvoval své první OB starty v letošním roce. Z našeho oddílu se přijelo proběhnout
do orientačně zajímavého terénu plného kamenů, skalek a terenních detailů 8 závodníků.

Po celou dobu závodů nás doprovázelo příjemné slunečné počasí. Jen v pátek se přehnala
mírná přeháňka a bylo více dusno. V sobotu pak příjemných 28 stupňů. V neděli rovněž hezké
slunečné počasí. Shromaždiště bylo na louce u obce Tis u Blatna. Bylo zde veškeré zázemí,
avšak kvůli "Covid opatřením" zde nebylo povoleno kempovat. Většina orienťáků tak našla
ubytování v okolních kempech na Rakovnicku. My jsme se po každé etapě vraceli zpět do
Teplic.

V pátek byla na programu první etapa - krátká trať. Běželo se na mapě Lidčina skála
(1:10000, e=5m, stav jaro 2020). Jednalo se o "nový" dosud nezmapovaný prostor. Mapově
těžký závod, většina kontrol byla schována za kameny, hustníky a dalšími terénními objekty.
Hodně se chybovalo. Ani já jsem se nevyvaroval pár minel. Hned na druhou kontrolu jsem
nechal 3 minuty a další 3 minuty díky paralelní chybě na desítku. Na první etapu měla dorazit
také rodina Riby, avšak cestou v Mostě jim selhala dopravní technika a tak se nedalo nic dělat.

H21C (8) 4600 / 120 / 17
1. Andrš Petr (ZAM) 46:13
5. Eiselt Jan
60:20

H55A (18) 3700 / 95 / 15
1. Teringl Radek (VCB) 30:55
17. Würz Jiří
61:33

V sobotu královská klasika na mapě Čertovka (1:10000, e=5m, stav léto 2019 - zima 2020).
Trať se mi líbila. Na delších postupech byla možnost volby. Kontroly již nebyly tak "zašité". I
přes pár chyb jsem si doběhl pro třetí místo. Stejně tak i Lenka Johnová, která běžela kategorii
TD. Nechyběl ani záznam do turistického batůžku v podání Pavla Martince, který v lese pobyl
necelé tři hodiny. Závod ale nevzdal a do cíle dorazil se všemi terčíky. V cíli jsem pořadatelům
vytknul snad jen nepřítomnost vody na poslední občerstvovačce před cílem (zbylo jen pět
prázdných pohozených kelímků...).
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H21C (9) 8500 / 180 / 16
1. Andrš Petr (ZAM) 75:57
3. Eiselt Jan
92:02

H45B (14) 6300 / 115 / 13
1. Zíka Vít (---)
53:51
14. Martinec Pavel 167:37

TD (7) 8500 / 180 / 16
1. Novotný Tomáš (TUR) 82:21
3. Johnová Lenka
92:44

Nedělní třetí etapa obvykle bývá s hendikepovým startem. Na těchto závodech se však i třetí
etapa, tentokrát zkrácená trať, startovala intervalově. Jediný, kdo byl ve hře o celkové umístění
jsem byl já. Po dvou etapách jsem ztrácel z průběžného pátého místa 2 minuty na čtvrtého a 8
minut na třetího. Na závěrečnou etapu již dorazila Káťa s dětmi, Jirka po sobotním odpočinku
(šetřil bolavou achilovku) a také Luboš, který se v sobotu vrátil z dovolené. Běželo se na mapě
Jelení skok (1:10000, e=5m, stav leto 2019). Opět na nás v lese čekalo spousta kamenů,
skalek a mírně zvlněný terén. Nejednalo se ale o žádné extrémní kopce, tento terén je relativně
běhatelný. Závěrečná etapa se mi povedla nejlépe. Na třetí kontrole jsem doběhl závodníka,
který startoval 2 minuty přede mnou. Na šesté kontrole jsem doběhl i dalšího soupeře. Až do
čtrnácté kontroly jsme se střídavě předháněli. Kámen v hustníka ale našel rychleji než já a v
závěru mi utekl. Chyba 2,5min mě sice v cíli mohla mrzet, ale v součtu povedená etapa a druhé
místo. Velmi dobře běžela také Káťa v D45B. V horní polovině skončil také Jirka v H55A, který
porazil Luboše o 11 minut.

D45B (22) 4000 / 110 / 13
1. Nová Jana (DOR) 48:34
6. Riby Kateřina
58:21

H14 (18) 4200 / 100 / 13
1. Štrait Vilém (VSP) 31:46
17. Riby Philip
76:02
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H18 (8) 7300 / 230 / 18
1. Hájek Kryštof (TUR) 49:51
8. Riby Thomas
118:19

H21C (8) 6100 / 185 / 18
1. Andrš Petr (ZAM) 63:39
2. Eiselt Jan
67:29

H55A (18) 5600 / 155 / 16
1. Teringl Radek (VCB) 46:18
8. Würz Jiří
66:47
12. Bruner Luboš
77:12

Výsledky celkem za všechny 3 etapy:

H21C (9)
1. Andrš Petr (ZAM) 185:49
3. Eiselt Jan
219:51
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