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V návaznosti na oddílové soustředění se o srpnovém víkendu konaly dvoudenní
čtyř-etapové závody na Valečově v Českém ráji, které uspořádal oddíl SC Jičín. Někteří naši
členové toho využili a ze soustředění se přemístili cca o 40 km jižním směrem do centra
závodů.

Již v pátek jsme se ubytovali v kempu u Komárovského rybníka nedaleko obce Branžež.
Odtud jsme vyrazili na sobotní první etapu (krátká trať na mapě Valečov I, 1:7500, e5m, stav
06/2014). Všechny čtyři etapy měly centrum závodu i cíl přímo na prostranství pod zříceninou
hradu Valečov. Především v sobotu nás doprovázely časté dešťové přeháňky. Tratě byly
orientačně a fyzicky velmi náročné (skalní labyrinty, členitý a kopcovatý terén). V první etapě se
dařilo naší mládeži – Jakub Bílý byl druhý v H14 a Sára Lošťáková třetí v D10N.

Odpoledne nás čekala druhá etapa, tentokrát definovaná jako sprint (mapa Valečov
III, 1:4000, e5m, stav 06/2014). Mapa byla ve větším měřítku a ve skalním labyrintu před
hradem se již dalo lépe číst detaily v mapě. Zpočátku mi ale měřítko dělalo problém, protože
jsem některé kontroly přeběhnul. V závodě jsem měl hned 6x kontrolu s popisem jeskyně. Tato
etapa se mi líbila asi nejvíc ze všech čtyř. Opět jsme brali pódiová umístění – Kuba se Sárou
brali opět druhé, resp. třetí místo. Třetí místo bral i Petr Bílý v H45.

Večer jsme se odebrali zpět do kempu a sbírali síly na druhý den. V neděli byla na
programu dne třetí (královská) etapa. Královská protože byla nejdelší s největším převýšením.
Běželo se na stejné mapě, jako v první etapě (Valečov I, 1:7500, e5m, stav 06/2014). Na trati
dlouhé 2,9 km jsem pobyl 55 minut, a to jsem neudělal výraznější chybu. Tentokrát se výrazně
dařilo Ivaně, která byla druhá v D35. Kuba si doběhl pro třetí místo. Naopak se nedařilo Petrovi,
který zapomněl orazit sběrku a byl DISK.

Na závěr sebrat všechny zbytky sil a vyrazit na poslední etapu. Oficiálně se mělo
jednat o sprint, nakonec to ale byla další krátká trať (mapa Valečov II, 1:5000, e5m, stav
06/2014). Opět náročná etapa ve skalách a skalních labyrintech. S přibývající únavou bylo
těžké udržet koncentraci až do konce závodu. Ela a Kuba si doběhli pro třetí místo ve svých
kategoriích. Ani druhý nedělní závod se nepovedl Petrovi. Poté, co vynechal jednu z kontrol, byl
diskvalifikován. Do celkového hodnocení se počítaly tři nejlepší výsledky. Jedna etapa se tedy
škrtala. Petr se bohužel díky dvěma nedělním diskvalifikacím připravil o umístění na špici
výsledkové listiny. V celkovém součtu skončili na pódiu Sára Lošťáková v D10N (třetí místo) a
Jakub Bílý v H14 (druhé místo).
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