2.4.2022 – JO, Varnsdorf, PUL
Napsal uživatel Žejdlík Michal
Pondělí, 04 Duben 2022 18:29

V sobotu byl zahájen letošní žebříček Ještědské oblasti. Ve Varnsdorfu se běžel sprint.
Protože to byl sprint a protože se závod konal až ve Varnsdorfu, bylo na startu pouze 200
běžců. Organizace byla velmi skromná. Nouzová prezentace a vyčítání v dodávce na parkovišti.
Výsledky pouze online, ani mezičasy jsme nedostávali. Žádné vyhlašování (ani dětí). Pouze
online výsledky. Takže závod hodný nějaké zimní ligy. Jen toika na parkovišti naznačovala, že
se něco děje. Teplota okolo nuly závod zimní ligy připomínala.

Mapu nikdy nezmapovaného prostoru vytvořil Tomáš Babický. A neodpustil si do ní zahrnout
i svou imaginaci – nestandartní značky, divné barvy, kresba v privátu, … běžet se na ní dalo a
byla tištěna na Pretexu. Tratě nebyly těžké, jediné co bylo nutno řešit, bylo jakým ze dvou
mostů překonat řeku. Převýšení bylo zanedbatelné.

Bohužel jsem při běhu zaznamenal několik porušení pravidel, resp. mapového klíče –
probíhání nepřekonatelnou zelenou, probíhání nepřekonatelným plotem, který byl překonatelný
… to vše bez hlídání pořadatelem.

Z Teplic se na závod vydala jen dvě auta se sedmi závodníky. Nejvýše se umístila Eliška,
která obsadila druhé místo v D20. Nutno poznamenat, že konkurence byla velmi slabá. Jakub
Šašek obsadil třetí místo v H14. Michal Žejdlík skončil čtvrtý.

D20 (2) 2100 / 36 / 19 1. Šritrová Lenka (TUR)
19:06 2. Žejdlíková Eliška
D21L (11) 2100 / 34 / 19 1. Štičková Anna (SSU)
14:05 11. Pavlová Martina
D45 (8) 1700 / 28 / 15 1. Waldhauserová Irena (BOR) 16:21 7. Šašková Hana
23:18 H14 (11) 1700 / 28 / 15 1. Heczko Erik (VLI)
10:56 3. Šašek Jakub
12:53 H45 (8) 2300 / 38 / 19 1. Šrůta Milan (BOR)
14:52 8. Šašek Jan
18:07 H50 (15) 2100 / 36 / 19 1. Fürst Aleš (LLI)
16:16 4. Žejdlík Michal
9. Pavel Petr
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