23.5.2021 - Orientační běh v Lovosicích
Napsal uživatel Žejdlík Michal
Středa, 26 Květen 2021 19:50

V neděli se uskutečnil veřejný závod „Orientační běh v Lovosicích“.

Použita byla úplně nová mapa zobrazující centrum Lovosic a okolí. Mapu vytvořil Miroslav
Duda. Mapa byla (podle kategorie pro kterou byla použita) v měřítku 1 : 5 000, 1 : 4 000 nebo 1
: 3 000. Zmapovaný prostor je velmi plochý, proto na mapě nebyly vrstevnice - kromě vykreslení
malých kupek. Formát mapy byl A3 a A4, mapa byla vytištěna v Žaketu.

Centrum závodu bylo v parku Osmička. Prezentace, start i cíl byly u pódia. Na kontrolách
byly velké a malé lampióny s kleštěmi. Razilo se do průkazky. Pro změření přesného času bylo
možno pro start a cíl použít SI čip. Připraveno bylo 6 tratí - dlouhá, střední, krátká, děti, lehká a
kočárky. Běhalo se po parku, po centru města a ve sportovním areálu. Mapově to nebylo
náročné, jen u kontrol ve sportovním areálu bylo nutno správně najít průchod do areálu. Závod
to byl velmi rychlý. Nejlepší to dávali za 5,5 minuty na kilometr.

Počasí bylo teplé, bohužel občas přišla dešťová přeháňka, resp. průtrž mračen.

Z LTP se závodu zúčastnilo 9 běžců. Konkurence byla silná (celkem 141 startujících), na
stupně vítězů nikdo z nás nedosáhl. Nejlépe dopadl Martin Klein, 5. místo na dlouhé trati. Eliška
Fuchsová je disk, protože vyrazila na trať bez mapníku a mapa nepřežila silný déšť.

Fotky zde a zde .

Dlouhá trať (41) 1. Bílý Jakub (DOK)
44:16 5. Klein Martin
47:26 11. Žejdlík
Michal
51:22 31. Klein Aleš
71:24 Střední (21) 1. Votava Matěj (KUL)
42:48
9. Žejdlíková Eliška
54:49 13. Kamírová Gabriela
61:29 16. Martinec Pavel
62:51 xx. Fuchsová Eliška
disk Krátká (22) 1. Baldriánová Eva (VSP) 28:30 12.
Žejdlíková Jitka
46:29 Děti (28) 1. Hořejší Karolína (KPY) 14:15 7. Klein David
24:38
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