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Pondělí, 02 Květen 2022 20:26

O uplynulém víkendu vyrazila řada našich členů na tradiční závody Česko-Saské dny
orientačního běhu. Většině závodníků známé pod zkratkou SAXBO. Sobotní závod na klasické
trati uspořádal oddíl z Chrastavy v prostoru Ovčí hory. Kousek za Chrastavou směrem na
Liberec. Běželo se na stejnojmenné mapě Ovčí hora v měřítku 1:10 000, ekvidistance 5 metrů.
Mapa původně z roku 2020 prošla revizí letos v dubnu. Po celý den bylo krásné slunečné
počasí, ideální podmínky pro běh.

Závodů se, jako obvykle, zúčastnili také závodníci z Německa a Polska. Konkurence tak byla
vyšší, než na klasických oblastních závodech. Shromaždiště bylo na louce pod Ovčí horou,
nedaleko místní obalovny. Běhalo se v členitém terénu plném hlubokých údolí, středně hustou
sítí cest a rozmanitým porostem. Cíl byl v prostoru shromaždiště, na start se šlo 500 metrů
nahoru svahem k okraji lesa. Pro ty, kteří si dole na mapě nepřečetli, se v prostoru dříve těžilo
stříbro a měď. Po delší době jsem se zúčastnil závodu na klasické trati a moje trať se mi celkem
líbila. Bylo tam několik voleb postupů a i délkou mi vyhovovala (rozuměj byla trochu kratší, než
je na závod SAXBO zvykem…). Ale měl jsem možnost vidět trať H55 a ta už, dle mého názoru,
prvky klasické trati postrádala. Řada středně dlouhých postupů, které nenabízely příliš moc
voleb. I přes chybnou volbu na kontrolu č. 5 jsem byl v cíli spokojený.

Z výsledků asi nelze žádný vyzdvihnout. Snad jen fakt, že jsme nezaznamenali ani jeden zápis
do turistického batůžku. Což je na závod SAXBO poměrně neobvyklé a jen potvrzuje mou
domněnku, že tratě byly o něco kratší, než bývá zvykem. Někteří závodníci se následně
přesunuli do kempu Krystýna u Hrádku nad Nisou, kde přenocovali na druhý den. Jiní se pro
změnu vraceli domů.

D21L (24) 6210 / 270 / 13 1. Matějková Barbora (TUR)
51:40 16. Pavlová Martina
79:45 22. Johnová Lenka
83:52 D45 (27) 4080 / 175 / 10 1. Pompe Katja
(GER)
41:17 19. Kamírová Gabriela
67:47 D50 (23) 3930 / 140 / 9 1.
Nowak Barbara (POL)
43:43 18. Riby Kateřina
58:00 H16 (22) 4740 / 240 /
11 1. Tomášek Prokop (TUR)
30:28 15. Šimek Vojtěch
48:43 18. Jelínek
Václav
56:48 H21K (15) 5370 / 260 / 12 1. Žemlík Pavel (TUR)
42:27 7.
Eiselt Jan
66:47 14. Riby Thomas
80:20 H50 (32) 4870 / 300 / 11
1. Lindig Thomas (GER)
44:57 19. Pavel Petr
67:19 26. Martinec Pavel
79:44 H55 (26) 4110 / 150 / 12 1. Koucký Roman (EKP)
36:47 19. Bruner
Luboš
65:04 22. Šimek Stanislav
74:48
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