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Tyto závody do své přípravy zařadili i žáci ze sportcentra mládeže JO. Z našeho oddílu se jej
účastnili, Karolína Žejdlíková, Rose Riby, Zuzana Matějková, Šimon Matějka a Jakub Bílý.
Autobus SCM odjížděl z Liberce již v 6:30 hodin, a tak jsme zvolili dopravu auty.

Na shromaždiště jsme dojeli dle navigace, ale z opačné strany než plánovali pořadatelé.
Zpátky nás však neposlali a tak jsme stihli odprezentovat. Shromaždiště bylo na louce
uprostřed lesa a bylo dobře vybaveno stánky s občerstvením a podobně. Start první vlny byl v
10 hodin, další následovali po 5 minutách. V sobotu byla trať vedena zejména na jih od
shromaždiště, v neděli pak severovýchodně od shromaždiště. Mapa byla Hradisko 1:10 000, e
5m, stav léto 2013. Terén, kromě svahu u železnice (J okraj mapy) nebyl výrazně zvlněný.
Kromě několika míst, kde bylo kamenné pole nebo množství hliněných lomů, byly hlavním
problémem rozsáhlé hustníky, do kterých stavitel tratí umístil kontroly všem věkovým
kategoriím. S těmito kontrolami měli problém mnozí dospělí, natož pak děti. O to cennější jsou
medailová umístění, kterých dosáhli naši v HD12: Jakub Bílý (jeho štafeta skončila druhá, když
ještě na sběrce razili jako první) a Zuzana Matějková (jejíž štafeta skončila třetí). Šimon Matějka
v H14 rozběhl svou štafetu skvěle. Předával na prvním místě. Bohužel druhý úsek tam byl o 20
minut déle a tak se jejich naděje rozplynuly hned na druhém úseku. Rosa a Karolína zaběhly
průměrné časy a jejich štafeta dosáhla na desáté místo ze sedmnácti štafet. Dospělý doprovod
Petr Bílý, Miloš Eiselt a Pavel Kubec v H135 nezabodovala. Miloš si spletl kontrolu 79 za 76 a
tak byla jejich štafeta disk.

Následoval přesun do Rychnova nad Kněžnou na Sprint cup a po něm ubytování v
tělocvičně. Využili jsme možnosti a dali si večeři a snídani v nedaleké školní jídelně.

V neděli jsme přijeli stejnou cestou jako o den před tím, ale tentokrát jsme jeli ve správném
směru. Shromaždiště nás přivítalo opět příjemným slunečným dopolednem. Mapa, kterou jsme
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po startu obdrželi, se tentokrát jmenovala Sv. Anna, 1:10 000, e=5m, stav léto 2013. Šlo o
mírně posunutý výřez téže mapy jako v sobotu. V DH12 tentokrát složili Východočeši a
Středočeši štafety z oblastí (místo po oddílech) a konkurence tím významně stoupla. Naše
oblast se také snažila složit co nejsilnější štafety, ale kontroly v hustnících byly tentokrát nad
jejich síly a na medaili nedosáhli. Veteráni tentokrát nediskli a po mírných mapových
problémech se jim tentokrát podařilo obsadit šesté místo ze sedmi štafet.

Ve 13 hodin bylo po závodě a mohli jsme se vydat domů. Nejprve jsme se ale museli ještě
jednou vrátit, protože Zuzana si naložila do auta cizí sedačku namísto své. Doma jsme byli
okolo 16 hodiny.
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