3.1.2021 - 1. z. Bor Cup, Benešov nad Ploučnicí, LDC
Napsal uživatel Žejdlík Michal
Pondělí, 04 Leden 2021 18:24

Díky koronaviru se první závod zimní série Bor cupu uskutečnil až dnes. Akce byla povolena
hygienickou stanicí a státní i městskou policií. Byla dodržována přísná opatření - start dle
startovky, žádné shromažďovaní, dodržování rozestupů.

Běhalo se v Benešově nad Ploučnicí. Jednalo se o novou sprintovou mapu (1 : 4 000, ekv. 2
m). Pro dlouhou trať zabrala papír formátu A3. Krátká trať měla výřez na A4. Samotný závod
sprintový nebyl. Delší trať měřila 6,3 km (já naběhal 10,6), krátká 2,9 km. Převýšení nebylo
nezanedbatelné. Na dlouhé trati jsme se dvakrát šplhali na Táborský vrch, jehož vrchol byl o 70
metrů víš než start. Mapově to těžké nebylo, myslím, že jsem jen jednou zvolil špatný postup.

Zatímco v Teplicích přes noc pršelo, v Benešově sněžilo. A nasněžilo několik centimetrů. V
době závodu nesněžilo a byly dva stupně nad nulou, takže sníh tál a všude byla hnusná břečka.
Klouzalo to ve městě na kostkách i na asfaltu. V lese na vrstvě spadaného listí to bylo ještě
horší - nahoru to nešlo pořádně vylézt a dolů to zase nešlo zastavit. Díky převýšení a tajícímu
sněhu byly dosahované časy mnohem větší, než se očekávalo.

Přihlášeno bylo 150 závodníků, ale nakonec jich startovalo jen necelých 130. Z našeho
oddílu běželi jen Žejdlíci. Jitka si dala krátkou trať, my ostatní jsme si troufli na dlouhou. Elišce
scházely 4 minuty do Turistického batůžku, Karolína ho naopak o 4 minuty překročila.

Závod to byl náročný, ale pěkný. Další závod Bor cupu je vyhlášen jako individuální.
Uskuteční se v Srní u České Lípy od 10. do 17. ledna.

Dlouhá (93) 6,3 km / 240 m / 24 k 1. Král Vojtěch (SSU)
45:44 30. Žejdlík Michal
72:23 70. Žejdlíková Eliška
96:19 79. Žejdlíková Karolína
104:50 Krátká (34) 2,9
km / 100 m / 13 k 1. Lošťáková Ivana (PGP) 35:27 21. Žejdlíková Jitka
56:29
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