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V neděli pokračovaly Sasko České závody dalším dílem na německé straně hranic. Tentokráte
se nás z oddílu účastnilo jen šest. Možná proto, že závod nebyl, na rozdíl od soboty, započítán
do žebříčku JO.

Nezvykle brzký start v 9:30 nás přiměl vyjet z Teplic už v 7:30. Hranice s německem jsme po
uzounké silničce přejeli v obci Krompach a shromaždiště bylo hned (asi 400 metrů) za
hranicemi na louce v obci Jonsdorf. Chvilku jsme hledali klasické shromaždiště, abychom se po
chvíli vrátili, a uvelebili se u auta jako ostatní.

Na start to bylo pouhých 450 m. Začátek trati byl do kopce, zbytek trati byl ve skalách, kde se
také daly nasbírat nějaké ty metry převýšení. Na mé trati to bylo dle popisů 225 m. Mapa s
názvem ‚Kroatzbeerwinkel‘ , který v překladu znamenal ‚Ostružinový roh‘, měla pro někoho
měřítko 1 : 10 000, zbytek závodníků ji měl v měřítku 1 : 7 500. Na desítce měla mapa zajímavý
tvar. Uprostřed mapy byl národní park, do jehož centra nás zřejmě nepustili, a tak uprostřed
mapy byla bílá nezmapovaná díra. Závodníci pak měli trať jednoznačně danou oběhnutím té
díry ve středu mapy.
Musím se přiznat, že mapa mi moc nesedla. Možná to byl jen můj pocit, ale zdálo se mi, že mi
to směrově nevychází. Když jsem o 150 m netrefil 1K, řekl jsem si, že to nesmím běhat na
směry, ale po liniích. To už šlo trochu lépe, ale v důsledku počáteční chyby jsem měl k mapě
nedůvěru a zdržoval jsem se podrobnějším mapováním. Nevím, jestli byl pro mapu použit
laserscan, ale někdy se mi nezdály i vrstevnice. Po úvodní části, kde byly roztroušené skalky a
kameny, jsme se dostali do skalního města. V mapě v těchto místech bylo obtížné rozeznat
pěšinu od skalek a tak nám to trochu zamotalo hlavu. Na některých pěšinách byly schody, po
kterých se dobře neběželo ani do kopce, ani s kopce, natož při tom ještě mapovat. V mapě mi
chyběly některé průseky/cesty a jeden nezamalovaný průchod (možná kvůli generalizaci mapy)
mne také stál nějakou tu minutu. Výsledek pro mne nic moc. Ze závodů si odnáším především
zážitek v tom, že jsem poznal novou, turisticky zajímavou oblast, kterou by stálo za to navštívit i
mimo závody.

Některým z nás však nepřesnost mapy nevadila nebo ji dokázali eliminovat, a dosáhli pěkných
umístění. Výsledky níže:

D20 4.55 km, 18 kontrol (3)
1. Wartewig Anna
DE0 60:59
2. Pavlová Martina
LTP 71:11 + 10:12
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D35 4.45 km, 17 kontrol (13)
1. Sihver Wiebke
DE0 56:15
6. Johnová Lenka
LTP 68:02 + 11:47

H18 5.13 km, 18 kontrol (7)
1. Borrmann Malte
DE0 46:49
2. Klein Martin
LTP 53:32 + 6:43

H50 4.75 km, 19 kontrol (22)
1. Schmiedeberg Nils
DE0 51:15
9. Pavel Petr
LTP 74:25 + 23:10

H55 4.75 km, 19 kontrol (24)
1. Eppendorfer Jörg
DE0 59:15
16. Bruner Luboš
LTP 87:40 + 28:25
H60 4.43 km, 18 kontrol (7)
1. Procházka Antonín
DCE 66:43
5. Eiselt Miloš
LTP 90:56 + 24:13
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