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Žebříček B Čechy západ byl plánován s šesti závody během tří víkendů. První dvojzávod se
měl konat v Nejdku. Ten byl ale zrušen. Místo něj zorganizovali Jablonečáci jeden závod v
rámci plánovaného žebříčku JO. Minulý víkend se tedy konaly plánované závod s pořadovým
číslem 3 a 4, které ale byly ve skutečnosti teprve 2. a 3. závodem. V září budeme my pořádat
závody s číslem 5 a 6. A až po nás by měl následovat poslední závod.

Centrum závodu bylo u obce Bílichov vedle Velkého Bílichovského rybníku. Ten slouží
především rybářům, ale několik odvážlivců se našlo a využilo ho k umytí a osvěžení. V sobotu
se běžela krátká trať. Závod byl zároveň oblastním závodem pro Středočeskou a Pražskou
oblast. Pořádal SKOB Slaný.

Oficiální shromaždiště nebylo. Závodníci měli setrvávat ve svých autech. Na malé louce u
rybníka bylo jen pár stánků se sportovním vybavením, dobře fungující bufet a vyčítání v
dodávce. Žádná prezentace, žádný dětský závod, žádná školka, žádné vyhlašování vítězů,
žádné vyvěšování výsledků (ty byly pouze online). Tedy z pořadatelského hlediska velmi
úsporný a zjednodušený závod. Počasí bylo šíleně teplé. Pražící sluníčko a teplota přes 30
stupňů.

Cíl byl na okraji parkovací louky. Přímo u něj byla krásná studánka U Rumcajse s ledovou
vodou. Přišla vhod. Za to na start se šlapalo přes pole a po silnici 2 kilometry a to ještě trochu
do kopce.

Přes mapu Bílichov (1 : 10 000, 5 m) se táhla dvě údolí, která byla nutno překonávat. K tomu
různě zelené hustníky, ne vždy odpovídající skutečnosti.

Závodu se zúčastnilo 775 závodníků. My jsme měli v závodě 10 zástupců. Škoda, že nebylo
více našich, když to bylo za rohem. Cesta trvala ani ne 50 minut. Nejlépe z nás dopadl Jan
Eiselt. Obsadil třetí místo, ale pouze v céčkové kategorii a v malé konkurenci. V béčkových
kategoriích skončil nejvýše Thomas Riby. V málo obsazované kategorii H20B skončil čtvrtý. Za
zmínku stojí ještě mé 5. místo v H50B, kde již byla silnější konkurence. Za čtvrtým místem jsem
zaostal o 6 sekund. Kdybych nenechal 1,5 minuty na vývratu v hustníku kousek před cílem, tak
to mohlo cinknout.
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D14B (61) 3,04 km, 100 m, 10 kontrol 1. Baldrianová Eva (VSP)
27:50
41.
Fuchsová Eliška
56:09 + 28:19 D18B (22) 3.41 km, 100 m, 13 kontrol 1. Štraitová
Jolana (VSP)
32:22
21. Žejdlíková Eliška
58:52 + 26:30 D45B (33) 3.01
km, 70 m, 11 kontrol 1. Kučerová Marie (VSP)
36:49
14. Riby Kateřina
57:05 + 20:16 27. Žejdlíková Jitka
72:47 + 35:58 D60B (9) 2.47 km, 70 m, 11
kontrol 1. Kuncová Jiřina (TJN)
36:59
9. Kovářová Alena
54:23 + 17:24
H16B (38) 3.87 km, 115 m, 15 kontrol 1. Hoetzel Hugo (TUR)
30:10
33. Šimek
Vojtěch
65:38 + 35:28 H20B (5) 4.32 km, 175 m, 16 kontrol 1. Siegl Matyáš
(PGP)
49:40
4. Riby Thomas
75:13 + 25:33 H50B (24) 3.69 km, 120
m, 13 kontrol 1. Zuzánek Zdeněk (TJN)
30:08
5. Žejdlík Michal
37:16 +
7:08 15. Bruner Luboš
49:13 + 19:05 H21C (5) 3.94 km, 140 m, 15 kontrol 1.
Žákovec Jan (KRL)
65:16
3. Eiselt Jan
70:41 + 5:25
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