
24-25.2. 2018  proběhly  poslední letošní pohárové a mistrovské závody v LOB,  

3 členové CHT v Elitě i pro další sezónu, zakončení sezóny v Krkonošské70 

3.3.2018 

Za mrazivého a větrného počasí a v sobotu i sněžení proběhly v Roudnici v Krkonoších (tratě vedly i 

přes lyžařský areál Aldrov ve Vítkovicích) poslední letošní závody v lyžařském OB, z celkem 7 

uskutečněných závodů. Pravidelně se z našeho oddílu zatím zúčastňují jen 4 členové (Míra, Honza a 

Iva Kopáčkovi, Hanka Řezníčková). V sobotu se jelo Mistrovství republiky na klasické trati, zúčastnil 

se i Matyáš Zlesák v kat. H12 (11.místo bez registrace). Mistry na klasické trati se stali Randáková a 

Jakub Škoda, mezi 320 závodníky dojela v D45 Hanka po  velkých chybách na 13.místě, Iva po 

nemoci těžkou a dlouhou mistrovskou trať vzdala z 9-11. pozice v půlce, v mistrovské H21 (přes 50 

závodníků) jel  dobře Honza na 20.místě za 101 minut, Míra 23.místo o 4 minuty za ním.  Výsledky 

V neděli se dopoledne jely štafety, mistry České republiky ve štafetách se v kategorii dospělých stali v 

ženách závodnice Spartaku Vrchlabí a v mužích Zdravotníku Praha. My jsme  vytvořili  jen mužskou 

elitní štafetu s s hostováním Petra Marečka z OSN. Ten nám báječně rozjel závod, abychom skončili 

na  výborném 6.místě  13 minut za vítězi.  

Iva  hostovala ve 2. štafetě  Kotlářky,  s Blahovou a Kolínovou dojely na 4.místě.  Výsledky 

Odpoledne se jel pohárový závod na krátké trati, v elitě opět vyhráli Randáková a Škoda. V D45 8. 

Hanka se ztrátou 9 minut, Iva  jela kat. D21A, kde vyhrála o 1:45 minuty – velká gratulace ! , v H21E 

Honza na skvělém 19.místě, Míra musel odstoupit z 23 místa  4 kontroly před cílem  - ztráta čipu mezi 

kontrolama (naštěstí  čip  byl někým nalezen a předán na vyčítání).  Výsledky 

Závěrečné zhodnocení: Bohužel jsme se nemohli z různých  důvodů zúčastnit  všech závodů (Iva 3 

závody, ostatní 4-5 závodů z celkem 7 závodů), přesto do celkového žebříčku s hodnocenými  5 

závody jsme uhájili elitní kategorie:  H21E: 21.místo Míra, 22.místo Honza, D21A Iva 5.místo, D45 

Hanka 6.místo.  Výsledky Českého poháru po 7 závodech 

 

Za týden 3.3.2018 jsme se sešli na tradiční Krkonošské 70 ve Svatém Petru, Míra Kopáček absolvoval 

s chrudimáky nejtěžší a nejstarší trať 70 km (družstva s 5 závodníky), překonal jsem letošní sezónu 

1000  naježděných km (heuréka, při běhu to nedám za několik let), dojeli jsme na pomalém mrazivém 

sněhu na 33.místě za 5:44:11, Honza Kopáček s Tomášem Matrasem a Katkou jeli  individuální 50 km 

(nesehnali další borce do závodu družstev) s nádherným umístěním (Honza 24.místo 3:25:24 a Tomáš 

27.místo 3:30:48 – v kateg. 8.místo, Katka 41.místo 3:42:22 – kat.5.místo!), Ivča Kopáčková jela 25 

km na celkově 42.místě za 1:42:28 (v kateg. 4.místo) 

Výsledky všech kategorií 

 

 

https://oris.orientacnisporty.cz/Vysledky?id=4251
https://oris.orientacnisporty.cz/files/4252_4f7febb7924739c4c46a5d6bea9b4e19.pdf
https://oris.orientacnisporty.cz/Vysledky?id=4253
https://oris.orientacnisporty.cz/Vysledky?id=4265
https://stopaprozivot.cz/zavody-spz/results/523


            H21  MČR klasika (najeto 22 km) 

 
 



Mapa H20 (byla stejná s H21E) – pro všechny velmi nepřehledné v rychlejším tempu. 

 

 



 

Iva a Míra při štafetě v Roudnici 
 

 
 



 
Honza - štafety 

 
Iva – 1.místo KT  



  
 

 
Poznáváte, kdo nás  podpořil? 
 

 
Hanka coby kameraman 


