
Výsledky

Kategorie A
1. Vošta Zdeněk 2:10:47
2. Šmahel Lukáš 1:59:13 chybí 42
3. Tichý Martin 2:29:30 chybí 42
4. Blažek Petr 2:37:15 chybí 42
5. Dočkal Tomáš 2:42:17 chybí 42
6. Kopecky Martin 2:55:34 chybí 42
7. Potužník Martin 3:49:30 chybí 42

Svoboda Petr disk
Ruda Petr disk

Kategorie B
1. Votíková Monika 2:13:21
2. Nováková Alena 2:19:55
3. Blažková Kateřina 2:21:19
4. Potužníková Eva 2:54:45

Novák Jakub disk
Nováková Kateřina disk
Rychtecký Josef disk
Rudová Magdaléna disk
Rudová Anna disk
Blažková Markéta disk
Tichá Jana disk

Díky všem za účast! Všichni pobyli v lese déle než čekali, přesto v cíli ve všech případech převažovaly
pozitivní emoce nad negativními, díky za to! Chtěl jsem původně vyhlásit toho, kdo se nejpřesněji trefí svým
odhadem, ale to není dost dobře možné, protože výsledky hodně zamíchala nešťastná kontrola 42, kterou
se zhusta nepodařilo dohledat ani s detektorem kovů a za kterou se dodatečně omlouvám. Asi není
tajemství, že jsem tratě stavěl od stolu a tenhle závod je jasným varováním pro všechny, kteří by takhle
chtěli postupovat třeba u závodů oblastního žebříčku. Některá místa (34, 40) jsem měl vytipovaná z
průzkumu terénu před HROBem před třemi lety, některá byla jasná z ortofota (36, 37, 38) nebo laserscanu
(31,39), některé zbylé kontroly byly poměrně risk (32,41,42). Zpětně viděno, měl jsem to hrát defenzivněji a
42ku posunout na roh louky, kde byla kontrola před třemi roky na HROBu. Je to spíš blbej zvyk z orienťáku,
že se nedává kontrola na objekt, kde už byla. No, příště. 
Přemýšlel jsem, jak seskládat výsledky, nakonec jsem upřednostnil Zdendu, který v A našel všechny kontroly
(a i v cíli sklidil váš obdiv). Nějak to přepočítám, abych to převedl na čas a pořadí zůstalo zachováno a Vojta
vám z toho mohl spočítat sněhulákovský body. Jasně, že to nebude úplně fér, ale dobrou tradicí je, že v
konečném pořadí jsou vyhlašováni všichni, kdo mají nadpoloviční počet závodů, a o pořadí až tolik nejde.
Přecejen, zima je hlavně období tréninkové.
Dál bych se chtěl omluvit Kačce Blažkové, která přiběhla po vyhlášení a jejíž čas nakonec stačil na 3.místo v
B, diplom a drobnou cenu dodám.
Budu se těšit naviděnou zase někdy příště při Sněhuláku - to bude zase o něco klasičtější orienťák, s řádově
výrazně kratšími časy.



Kategorie C
1. Votíková Tereza 0:16:36
2. Dočkal Šimon 0:19:07
3. Novák Michal 0:28:50
4. Svoboda Matěj 0:37:11
5. Blažková Veronika 0:39:53
6. Dočkal Štěpán 0:41:55
7. Potužníkovi Viktor+Adélka 0:44:51
8. Šedivý Martin 0:53:28
9. Novákovic Kámoši 2 1:10:21
10. Novák Vítek 1:05:31 chybí 31
11. Novákovic Kámoši 1 1:14:26 chybí 31

Radim, Tereza a Luboš


