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O druhém říjnovém víkendu pokračoval podzimní žebříček Ještědské oblasti závodem na
krátké trati pod taktovkou oddílu Slavia TU Liberec. Z našeho oddílu se ho zúčastnila početná
skupinka běžců.

Centrum závodu bylo v Liberci v Lidových sadech nedaleko zoologické zahrady. Na
závodníky čekal známý prostor na „žuláku“, tentokrát na mapě s názvem Hohenhabsburg
(výřez žulák), 1:10 000, e=5m, stav září 2013. Počasí nakonec přálo a slibovaný déšť nepřišel,
ke konci i vysvitlo sluníčko. Orientační běžec příliš často nemá možnost na shromaždišti
poslouchat kolem jedoucí tramvaje či troubení slonů z přilehlé ZOO. Současně s naší akcí ještě
v lese probíhala akce Malá a velká ťapka, proto bylo celkem rušno. Nutno poznamenat, že
místním obyvatelům nebyl náš sport neznámý a hned poznali, že kolem probíhají orientační
běžci. Členitý a kopcovatý terén s hustou sítí cest, kamenů a hustníků nabízel zajímavou stavbu
tratí. Za mě mohu konstatovat, že se mi nejdelší mužská trať velmi líbila. Byla z velké části
zasazena do zeleného a byla poměrně mapově náročná. Vyčítat si mohu dvě triviální chyby.
Nejprve na třetí kontrolu jsem špatně spočítal cesty a kontrolu hledal o údolí dříve. Na
následující kontrolu jsem nejprve vymyslel jasný postup na jistotu, který jsem však nakonec
nedodržel a rozhodl se realizovat postup zleva okolo oplocenky přímo do zeleného hustníku.
Výsledkem byla ztráta 7 minut. V závěru jsem se nevyvaroval další ztráty na „předsběrku“ kde
jsem při postupu rovně hustníkem ztratil orientaci a musel se zeptat, kde jsem. I přes to
všechno se mi závod líbil.

Na trati D10L pořadatel upravoval výsledky poté, co umístil v lese dvě kontroly velmi blízko
sebe – kontrola č. 86 a č. 87. I proto Eliška Žejdlíková, stejně jako minulý týden, ve své trati
nenašla přemožitelku a zvítězila. V kategorii H45 zvítězil Petr Bílý o necelých 9 minut před svým
oddílovým kolegou Lubošem Brunerem, který skončil druhý. Pro třetí místo si doběhla Rose
Riby v kategorii D14. Páté místo obsadila ve stejné kategorii Karolína Žejdlíková a Arthur Clark
v kategorii H10L. Rovněž pátí skončili Jakub Bílý v kategorii H12, Petr Pavel v H45 a Karel
Hulha v H50.
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