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Pro některé závodníky se stal už třetím závodem letošní sezóny nedělní (18.4.) BOR CUP v
Srní u České Lípy. Na start ojedinělého závodu se postavilo téměř sto závodníků z celých
severních Čech a Prahy. Z Teplic jsme se vydali tři. Čekaly nás, jak už to na BOR CUPu bývá,
neobvyklé tratě, jiná pravidla, ale hlavně po dlouhé době pořádný závod.

Běhalo se v nádherném pískovcovém terénu v okolí Kraví hory na stejnojmenné mapě (1 : 7
500, ekvidistance 5 m). V části mapy terén trochu připomínal skandinávské lesy.

Pořadatelé připravili pouze jednu trať, měřila 10,6 km a měla 34 kontrol. Každý závodník dostal
na startu oboustrannou mapu, na každé straně jeden okruh. Oba okruhy byly téměř stejné, ale
některé kontroly se nacházely na místech vzdálených od sebe pár metrů. Po doběhu prvního
okruhu běžci plynule navázali na druhý. Bylo to něco, jako one man relay. Specialitou byly
falešné kontroly, na které se vzhledem k absenci kódů v popisech nachytala většina závodníků.

Výsledky jsou ale asi to nejzajímavější na tomto závodu. Z 96 závodníků pouze 18 vzalo
všechny kontroly. Jediným z nás, kdo doběhl se všemi kontrolami byl Michal Žejdlík, který vzal
dokonce i několik kontrol navíc, když si v polovině druhého okruhu otočil mapu zpátky na ten
první a běžel znova to samé.

Zbylí by měli být diskvalifikovaní, ale vzhledem k tomu, že by byla mimo závod postavena
většina závodníků, počítá se pořadí i u ostatních. Vždy se započítá poslední sebraná kontrola
před chybou. To znamená, že pokud závodník vzal špatně poslední kontrolu, byl na tom daleko
lépe, než jiný závodník, který vzal chybně první kontrolu. Eliška Žejdlíková a Martin Klein vzali
oba falešnou kontrolu, umístěnou viditelně pár metrů od té správné, kterou pořadatelé schovali
lépe.

Ve finálním pořadí byl tedy Michal 15., Martin 26. a Eliška 28. Výsledky, mezičasy a hlavně
mapy jsou k nahlédnutí na ORISu .
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