9.7.2022 – Saurierpark Kleinwelka, Německo
Napsal uživatel Eiselt Jan
Neděle, 10 Červenec 2022 08:18

I druhý červencový víkend pokračoval oblastní žebříček Saska. Vybral jsem si závod na krátké
trati nedaleko Bautzenu. Konkrétně se běželo v, pro nás velmi dobře známém, prostoru
dinosauřího zábavného parku poblíž obce Kleinwelka. Závod byl vypsán jako krátká trať. A i
když jsem čekal spíše sprint, časy opravdu odpovídaly krátké trati.

Shromaždiště bylo na parkovišti u areálu Saurierpark Kleinwelka. Start i cíl byl mimo areál.
Běželo se na mapě Saurierpark Kleinwelka (1:3000, e=2,5m). Součástí byla ještě menší
zvětšenina labyrintu v měřítku 1:750. Areál parku jsem si matně vybavoval z mé předchozí
účasti. Tentokrát však byl velmi zaplněn návštěvníky, což trochu komplikovalo průběh parkem.
Oproti minule byl tentokrát zmapován i okolní lesík. Stavitel tedy střídal kontroly uvnitř parku s
kontrolami mimo areál. K dispozici bylo jen pár průchodů. Hlavním orientačním problémem tedy
bylo najít vždy cestu dovnitř nebo opět ven. Navíc celý závod byl vyšperkován několika
kontrolami v bludišti – přírodní labyrint. Proto k dispozici ta zvětšenina. Vzhledem k tomu, že se
jednalo o úplný závěr trati, nebylo to vůbec jednoduché. Počasí bylo ideální na běh, teplota
okolo 19 stupňů a bylo pod mrakem. Déšť však nepřišel a odpoledne se i vyčasilo a objevilo se
sluníčko. Startovalo se až odpoledne, nula byla ve 14 hodin a start i cíl byli v bezprostřední
blízkosti shromaždiště.

Na trati jsem udělal několik zbytečných chyb. Hned v úvodu jsem vlétl do areálu parku a druhou
kontrolu jsem hledal v prostoru kontroly třetí. Čtvrtou kontrolu jsem přeběhl a naběhl do údolí
vedle. Na dvanácté kontrole jsem doběhl o 3 minuty soupeře z Německa. Při postupu na K20
jsem si nepohlídal směr odběhu a objevil jsem se u K21. V závěru jsem měl 2 kontroly uvnitř
labyrintu. Tam se asi nevyplatilo vůbec běžet, nýbrž jít v klidu s rozvahou. Cestu jsem nalezl
rychle a vymotal se ven. Ale nemít mapu, tak jsem tam snad ještě teď.

Závod se mi líbil. Jen tentokrát mi trať H21AK přišla kratší, než jsem zvyklý. Měl jsem ji stejnou
například s kategoriemi H60, H65 a H70. Ale muselo se hodně obíhat. Takže ve skutečnosti
jsem naběhal 4,5km. Mapově chyby byly. Chtělo to více klidu a rozvahy a nepřepálit začátek.
Po závodě jsem se jel podívat do Bautzenu. Historické centrum města je pěkné. V neděli zde
pokračovaly závody sprintem, kterého jsem se již nezúčastnil. Závody saské oblasti mají menší
počet závodníků než u nás, ale je to příjemné zpestření závodní sezony. Perlička na závěr –
minulý týden jsem si na závodech u Chemnitzu vyhlédl u Helmuta Conrada běžecké boty. Dnes
jsem byl rozhodnut, že si je pořídím. Měl zajímavou cenu. Jenže Helmut dnes nedorazil.
Alespoň jsem tedy ušetřil peníze.
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