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Přehnaný nadpis článku?, ani náhodou. Startovali u nás i další medailisté ze světových soutěží
a další dříve úspěšní reprezentanti v orientačním běhu (a nejen v OB).

4. a 5. září náš oddíl orientačního běhu uspořádal republikový žebříčkový závod s centrem v
Novém Městě u Mikulova. Pro velký závod byl tento terén použit již před 43 lety, kdy jsme zde
pořádali M ČSR ve štafetovém běhu. Atypický krušnohorský terén s náročnou běžeckou
podložkou a množstvím porostových i terénních detailů, dostatečně promáčených, přilákal v
sobotu na dlouhou trať 652 závodníků a v neděli na krátkou trať 648 běžců. Z hlediska účasti to
byl náš největší závod v historii oddílu. Pěkné tratě si pochvalovali nejen ti nejvýkonnější běžci
ale i veteránské kategorie, pro které byl závod po fyzické stránce skutečně obtížný. Vše týkající
se výsledků a ostatních sportovních informací k závodu najdete na webu věnované závodu htt
ps://www.obltpb.cz/

K dobře odvedené pořadatelské práci přispělo i nádherné, již podzimní slunečné počasí. Čistě
subjektivně, pořadatelsky již začínáme „kopat první ligu“, tak ať nám to vydrží. Na místě je třeba
poděkovat těm, kteří si odpovědnost za závod vzali na své „triko“. Miloš Eiselt coby ředitel
závodu, tratě připravili Petr Bílý a Honza Eiselt. Hlavního rozhodčího jsme si vypůjčili z
kladenského oddílu OB, vypomohl Jirka Cabrnoch. Mapy zpracovaly Milan Bílý a Jiří Vištejn, a
po ročním odložení závodu kvůli covidu mapu zrevidoval Jakub Bílý.

A kteří mistři světa si k nám přijeli zazávodit? Jan Procházka (SK Praga) a Tomáš Dlabaja (TJ
Turnov), oba m. s. ve štafetovém běhu 2012 ve Švýcarsku). Juniorský m. s. na krátké trati 1993
z Itálie Václav Zakouřil (USK Praha), veteránský m. s. Petr Henych (Slávie Liberec) 2006
Rakousko. Michal Horáček (Slávie Liberec), stavitel krátké trati na letošním MS, které se
uskutečnilo v ČR (závod se běžel v Jizerských horách), je také majitelem cenných kovů ze
světových soutěží. Orienťáci neumí jenom v lese, ale také na klidné vodě. Markéta Zelená (SK
Praga) se stala dvojnásobnou m. s. v roce 2019 (Maďarsko) v rychlostní kanoistice, kajak 200 a
500m.

Foto neúplného pořadatelského týmu
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