21.2.2021 - Liberec city race, Bor Cup
Napsal uživatel Žejdlík Michal
Pondělí, 22 Únor 2021 18:28

V neděli proběhl další závod (oficiálně měřený trénink) BorCupu. Tentokrát se jednalo o
Liberec city race, tedy již klasický městský závod organizovaný Jirkou Martanem. Běhá se na
sprintové mapě, ale délkově se jedná o klasiku.

Tentokrát se startovalo (a cílovalo) před branou výstaviště (muzea). Sníh, resp. led, zbyl již
jen na některých méně frekventovaných místech. Jinak se většinou jednalo o asfaltový povrch.
Trávníky a les se na trati vyskytovaly jen minimálně.

Počasí bylo chladné, jen tři stupně nad nulou. Připraveny byly dvě tratě. Trať A měla 8,2 km a
měla 24 kontrol (já naběhal přes 10 km). Trať B měřila 4,5 km a měla 19 kontrol. Mapa pro
kategorii A byla v pětce a zobrazovala plochu větší než 2 km 2 . Pro kategorii B se jednalo o
výřez v měřítku 1 : 4 000. Obě verze byly vytištěny na A3 a především vrstevnice byly velmi
nečitelné. Tratě nebyly mapově náročné, a pokud někdo nepřehlédl nepřekonatelný plot, nebo
naopak průchod v něm, šlo jen o to rychle běžet.

Závodu se zúčastnilo 145 závodníků. Teplice měly tři zástupce. Já běžel trať A, dvě Elišky
trať B. Na posledním večerním tréninku jsem si vyvrknul kotník, který stále bolí, takže to moc
nešlo, navíc mi to neběželo ani fyzicky. Eliška Ž. zvládla i přes své dlouhodobé problémy s
koleny zaběhnout celý závod, a při tom splnit svůj úkol na biologii (nasbírat klíčící nažky) a
spřátelit se s trojbarevnou kočku. Proběhnutí to bylo pěkné, Liberec je pěkné, členité město.

Trať A (68) 8200 m / - / 24 k 1. Jan Schulhof (TUR) 48:41 35. Michal Žejdlík
Trať B (77) 4500 m / - / 19 k 1. Tomáš Švarc (-)
34:18 33. Eliška Fuchsová
Eliška Žejdlíková 54:30

66:43
47:15 51.
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