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Napsal uživatel Žejdlík Michal
Neděle, 06 Prosinec 2020 21:59

V sobotu se v Horním Oldřichově u Děčína uskutečnil Mikulášský OB. Odpoledne (za světla)
závodily děti, večer (za tmy) závodili pokročilí. Shromaždiště bylo u kynologického cvičiště - pro
pamětníky: bylo na něm shromaždiště JO v roce 2005. To se běželo na mapě Klobouk,
západně od shromaždiště. Tentokrát se běhalo JV od shromaždiště. Láďa Hovorka zde
zmapoval kus nikdy nezmapovaného prostoru. Z poloviny louky, z poloviny les a remízky. Mapa
Za trnkovým keřem byla v měřítku 1 : 5 000, s ekv. 5 metrů. Byla vytištěna na Pretexu!

Nepršelo a nebyla ani zima. Na tratích bylo hodně kontrol, takže to docela odsýpalo. Mapa
byla malá, takže delší trať si to dala dvakrát přes celou mapu tam a zpět. Převýšení nebylo
úplně zanedbatelné, ale v noci nejsou kopce vidět, tak to šlo.

Závodu se zúčastnilo přes padesát závodníků (zhruba 20 za světla). Na červené a černé
trati byly použity věkové koeficienty. My jsme měli na startu 5 zástupců. Martin Klein zvítězil na
delší mužské trati. Kuba Bílý byl sice o 1,5 minuty rychlejší, ale Martinovy pomohl koeficient.
Lenka Kovářová obsadila 2. místo na delší ženské trati. Eliška Žejdlíková obsadila 2. místo na
kratší ženské trati. A Aleš Klein obsadil také 2. místo na kratší trati mezi muži (ale zároveň také
poslední).

V cíli na všechny čekal čaj a perníček. Bylo to příjemné proběhnutí. V závorce uveden reálně
dosažený čas.

Černá muži (12) 3800 / 150 / 21 1. Klein Martin
29:31 (32:48) 6. Žejdlík Michal
42:28 (49:16) Černá ženy (9) 3800 / 150 / 21 1. Lošťáková Sára (SKP) 39:03 (48:49) 2.
Kovářová Lenka
43:30 (43:30) Červená ženy (7) 2300 / 70 / 13 1. Hovorková Marie
(LDC) 25:36 (32:01) 2. Žejdlíková Eliška
31:12 (32:51) Červená muži (2) 2300 / 70 / 13
1. Babický Tomáš (RUM) 29:39 (41:46) 2. Klein Aleš
37:40 (42:14)
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