Na návštěvě u H21.
Jelikož jsem na jaře uspěl na midlu ve "svejch" H55, hned jsem si sám sobě slíbil odměnu, že si mohu
zaběhnout H21 na klasice (pokud se mi během léta nerozpadne tělo...). Druhým cílem bylo zaběhnout si
dlouhou klasiku v Jeseníkách, tedy v terénech, které jsou domácí (bez ohledu na to, že na Rejvízu jsem nikdy
neběžel).
Taky jsem měl obavy, že mimo mistrovské kategorie budou tratě postavené dle hesla "pomsta s..čům"
(bez dovolení jsem citoval PT). V době přihlášky jsem ještě netušil, že se na štafetách v Rychnově zraním na
holeni a tak nebudu zcela ve své kůži....

Část první - příjemný oblasťáček v krásném lese na velmi dobré mapě.
Své ambice jsem si odhadl někde na rozhraní finále B a C, přesto jsem zcela podlehl neskutečně
nervozní atmosféře na startu (byl jsem tak nervózní, že jsem se málem i rozcvičil :-) ).
Po startu na kterém jsem byl v jedné minutě s velmi výrazným Karlem Fučíkem, všichni vyrazili trochu
jinam než jsem čekal, tak jsem vyběhl za nimi, ještě hodně svázán předstartovní nervozitou, po chvíli běhu
jsem našel start a první kontrolu na mapě a vyhodnotil jsem ji jako lehkou a dal se do práce, druhá kontrola
rovněž nebyla těžká ale postup na třetí byl dlouhý a docela jsem nad ním dumal, dokonce tak intenzívně, že
jsem zbytečně šel pomalu na druhou kontrolu, nakonec jsem našel dle mne optimální variantu, dobře
zajištěnou i před dohledávkou, pak bylo pár kontrol ve svahu.
Vše šlo dobře a na obrátce (pořád se běželo z kopce) jsem viděl Karla Fučíka a pro mně to znamenalo, že
běžím docela dobře, pak se začalo stoupat a doběhl mne a předběhl Jedla, všiml jsem si ho ve startovce 6
minut za mnou, jelikož do cíle zbývalo asi 2.5 km - rovněž dobré znamení - že mne míjel až tady, stoupání a
velmi nepříjemné 2 kontroly v hustníku, šel jsem je opatrně, ovšem mapa tady byla výborná a kontroly tím
byly úplně lehké, ještě předposlední a sběrka a cil, stoupání, pak jsem míjel jámu s kódem 34 a dal jsem
postupoval ke své jámě 33.... ale tam nic, čistý les - bez jámy, asi 20 pobíhajících bezradných lidí (nejdříve jsem
litoval, ze jsem necvakl aspoň tu 34), pořadatel to holt musel nějak poplést... ale ne, Jedla hledá dál, pak se
někomu z dámských kategorii nás zželelo a poslal nás hodně dál, než jsme byli ochotni jít na kontrolu, malá
jáma asi 40 x 40 cm hluboká asi 20 cm těsně za stromem ze strany naběhnutí... špatný vtip, protože kdyby to
byl dobrý vtip - dala by se "vykopat" v blízkém hustníku, aspoň by nikdo nekafral, takhle byla evidentně blbě.
Tak takový pořadatelský podraz těsně před koncem vytočil asi čtvrtinu účastníků tohoto jinak docela
příjemného závodu a jistě promluvila do kvalifikace (druhou čtvrtinu to zařízlo v neděli bo pořadatel to
zopakoval znovu - tentokrát pro jiné závodníky...). I když jsem tam nechal cca 1.5 minuty vybylo na mne finále
B a velká spokojenost.

Část druhá - finále B - pomsta sr..ům
Hned po startu bylo jasné, že se bude jednat o zcela jiný závod, horský těžký les, borůvčí, tráva, nálety,
ale šlo to, mapa opět velmi dobrá, do 4. kontroly OK, 5. 6. s chybou 2 minuty, velmi těžké porosty, zapráskané,
ale mapa dobrá, bohužel po tomto bombastickém úvodu následovalo ještě 6-7 slušných kontrol a pak už jen
nuda, nuda, nuda - bez volby po cestách z kopce dolů, zbytečné dlouhé úseky, kde nebylo, co dělat jen běžet a
pak jediný dlouhý úsek bez volby do kopce do cíle.
Občas jsem se podíval do mapy, zda jsem nezapomenul nějakou kešku cestou, ale nebylo tam nic.Tak to byla
veliká bída, nakonec musím smutně říci, že semifinále bylo lepší...
Závěr
Jsem spokojen, ve finále B jsem sice na konci, ale jen málo chybělo, abych byl třeba v půlce, rozhodně
na to fyzicky mám, mapově jsem na několik horských kontrol neměl, takže do jara mohu opět přemýšlet, co
dál...

