24.9.2022 – Horolezecký OB, LDC
Napsal uživatel Žejdlík Michal
Pondělí, 26 Září 2022 20:42

V sobotu proběhl již 48. ročník horolezeckého OB (memoriál Zdeňka Kropáčka). Uspořádal
ho děčínský oddíl, resp. Vláďa Nehasil. Shromaždiště bylo u hřbitova ve Všemilech u Srbské
Kamenice. Běhalo se na mapě Borovina, 1 : 10 000, 5 m, stav 2015 a mírná revize. Použit byl
SportIdent.

Tratě byly jen dvě – horolezecká a normální. V podstatě to byla trať jen jedna, ale v místě
kontroly byl vždy lampión pro OB (na zemi) a lampión pro HOB (na stromě, na skále, v komíně,
…). Výsledky pak byly ještě rozděleny na D a H a byly použity věkové koeficienty.

Trať měřila teoreticky 7 kilometrů a převýšení bylo 380 metrů. Na trati bylo 22 kontrol, ale
bylo možno některé vynechat. Já v reálu naběhal téměř 10 kilometrů a nastoupal 430 metrů.
Výsledková listina byla sestavena podle počtu nalezených kontrol a pak dle dosaženého času
(přepočítaného).

Počasí bylo pěkné, slunečné. Teplota až 19 stupňů. V terénu ale bylo poznat, že nedávno
pršelo, a to především na rozbahněných cestách. Také těžba dřeva se promítla do průchodnosti
– někde nešlo po cestě ani prolézt. Samotné kontroly nebyly poschovávané, ani výrazně
náročné. Stačilo tedy jen vydržet bez občerstvovačky.

Závodu se zúčastnilo 5 borců z LTP. Všichni na klasické OB trati. Nejrychleji ze všech
zaběhl Martin Klein, ale díky koeficientu obsadil až druhé místo. Martin byl z nás také jediný,
kdo čas stlačil pod 100 minut. Zatímco jiní tento čas hodně výrazně překročili. Ve výsledcích je
za přepočítaným časem v závorce uveden počet nalezených kontrol a skutečný čas).

Pro zajímavost, horolezeckého závodu se zúčastnilo 32 borkyň a borců, nejlepší čas byl
118:18, nejpomalejší pak asi 6 hodin!
OB ženy (16) 1. Lepšíková Eva
106:51 (22, 118:28) 4. Kleinová Petra 150:06 (22,
171:09) 6. Žejdlíková Eliška 118:52 (19, 118:52) OB muži (29) 1. Martan Jiří
81:50
(22, 94:23) 2. Klein Martin
87:42 (22, 87:42) 4. Žejdlík Michal 103:30 (22, 121:29)
15. Klein Aleš
151:00 (22, 171:12)
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