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Po dvouleté pauze jsme ve středu uspořádali Přebor škol v OB. Tentokrát to bylo krajské
kolo. Závod měl z našeho pohledu tři premiéry. Poprvé jsme pořádali mimo Teplice, poprvé
jsme použili elektronický systém Sportident a poprvé jsme měli všechny informace na Orisu.

Centrum závodu bylo v areálu ZŠ Antonína Sochora v Duchcově. Byl zde dostatečně velký
prostor pro všechny závodníky. Ti měli možnost se rozvalit na sluníčku na dráze, hřišti nebo
trávníku, stejně jako možnost se schovat do stínu vzrostlých stromů. Pro nás pořadatele byla
zase naprosto neocenitelná venkovní třída, která posloužila jako naše zázemí. Nebylo nutné
zajišťovat mobilní WC ani stavět stany a přístřešky. Při slunečném počasí a 24 stupních to bylo
ideální zázemí.

Závod se běžel na mapě Zámecká zahrada Duchcov (1 : 4 000, 2 m). Mapu jsme použili v
loňském roce na jeden mapový a jeden večerní trénink. Pro závod byla aktualizována a
převedena do aktuálního mapového klíče. Vytištěna byla v Kartumu a to včetně tratí v rámci
programu výukových map. To nám také ušetřilo hodně práce a nákladů.

Postaveno bylo 6 sprintových tratí: délky 800 až 2900 metrů, 8 až 21 kontrol, převýšení
zanedbatelné. Start byl u Sfingového jezírka, cíl vedle kina. Obojí jen 250 metrů od
shromaždiště. Tratě byly vedeny pouze v prostoru Zámecké zahrady (ohraničené zdí a plotem)
což nám dávalo jistotu, že případné ztracené závodníky lehce najdeme. Běhalo se v 11
kategoriích jednotlivců (z toho 1 byla určena pro učitele a doprovod).

Po 20 ročnících PŠ pořádaných „na průkazky“ jsme tentokrát použili Sportident. Využili jsme
vlastní krabičky a chybějící si vypůjčili z oddílu OK Jiskra Nový Bor. Ten nám také poskytl 120
SI čipů. Dále jsme využili 50 SI karet od oddílu z Rumburku. Použití Sportidentu se jistě
osvědčilo – odpadl problém s kontrolou ražení a počítáním časů. I závodníkům se tato novinka
líbila. Žádný čip ani karta se neztratily.

Do závodu odstartovalo 232 dětí a 10 členů doprovodu z 26 škol. Některé školy z řad
pravidelných účastníků tentokrát nedorazily. Naopak se na start poprvé postavili zástupci ZŠ
Antonína Sochora Duchcov a ZŠ Osek. Závodu se samozřejmě zúčastnili i členové našeho
oddílu. Vítezství si odnesli Jakub Šašek (H9) a Martin Klein (HS), druhé místo obsadili Anna
Jelínková (D7) a Vašek Jelínek (H9) a na třetím místě skončila Eliška Žejdlíková (DS).
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Postup do celostátního finále si vyběhli závodníci z Gymnázia Teplice (D7+H7+D9+H9) a
Gymnázia Ústí nad Labem (DS+HS). Zde bohužel došlo k chybě ve výpočtu a vyhlášena byla
jiná škola.

Kompletní výsledky i s mezičasy, výsledky družstev (škol), fotky a tratě naleznete na Orisu.

Díky všem členům oddílu, kteří obětovali den dovolené a podíleli se na organizaci závodu.
Snad nám to přinese něco do budoucna (členy, závodníky, …). ZŠ Duchcov bude využívat
mapu Zámecká zahrada a budou mít ukázkovou mapu areálu školy. Se ZŠ Plynárenská byla
domluvena revize mapy areálu školy. Stejně tak ZŠ Osek projevila zájem o zmapování areálu
školy a nejbližšího okolí.

Díky ZŠ Antonína Sochora Duchcov za zapůjčení areálu školy. Díky městu Duchcov za
umožnění konání závodu v Zámecké zahradě a za upomínkové ceny pro nejlepší závodníky.
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