
Dne 2.-3.3.2019  se uskutečnily poslední letošní  závody LOB - MČR na klasická 

trať, MČR štafet, a ČP sprint v Nové Vsi u Rýmařova 

I přes teplé počasí a oblevu  v předminulém víkendu  bylo v prostoru sněhu dost  (850 m n.m.), 

nicméně místy problematické bylo mnoţství spadaného jehličí – byly úseky, kde jsme na bruslících 

lyţích do prudkého kopce šlapali  rovně bez skluzu jak na klistru (někteří šli raději pěšky) . Účast a 

konkurence byla  poměrně veliká (přes 300 závodníků) .  

Na klasické trati s velmi dlouhými postupy po standartních tratích vyhrála v ţenách Lenka 

Mechlová, naše  Iva  Kopáčková .dojela na krásném  6.místě.  V muţích vyhrál Jakub Škoda před 

Radkem Lacigou, mezi 40  závodníky na trati dlouhé celkem 23 km jsme se neztratili ani my: 

H 21:  14. Kopáček Míra, 16.  Kopáček  Honza  

D45:   9. Hanka Řezníčková 

Kompletní výsledky Mapa s tratí H21 

 

https://oris.orientacnisporty.cz/Vysledky?id=4806
http://o-news.cz/wp-content/uploads/2019/03/TRATE-klasika.H21-01.jpg


V neděli dopoledne se ve stejném prostoru jelo M ČR štafet. Startovní pole tentokráte příliš početné 

nebylo. V ţenách naprosto jasně vyhrála štafeta OK Slávie Hradec Králové (Lenka Mechlová a Karolína 

Teplá a hostující Kateřina Neumannová).  V muţích obhájila titul štafeta Slovanu Zdravotník Praha 

(Vítek Pospíšil, Roman Horyna a Radek Laciga), s tříminutovou ztrátou dojela na druhém místě štafeta 

TŢ Třinec (Jan Cienciala, Ondřej Kantor, Michal Argaláš). O bronzu pro Ekonom Praha rozhodl na 

posledním úseku nejrychlejším časem dne hostující Jakub Škoda.  

My jsme poskládali  rodinou štafetu s Ivou do prestiţní kategorie H21 a dojeli mezi 11 štafetami na 

velmi dobrém 8.místě. 

Kompletní výsledky 

Odpoledne se pak jel závěrečný pohárový závod ve sprintu. V ţenách si pro vítězství opět  dojela 

Lenka Mechlová (SHK).  V muţích stejně jako v sobotu vyhrál Jakub Škoda (VLI), který o více jak 

minutu porazil druhého Radka Lacigu (SZP), třetí Michal Argaláš (TRI).  Já s Honzou dost chyboval. 

Kompletní výsledky 

Naše výsledky:  

D21A:  3. Iva 

D45B:  8. Hanka 

H21E:  15. Míra,  16. Honza    

       

V celkovém hodnocení  Českého poháru LOB 2019   (hodnoceno 6 závodů z 9 závodů) jsme 

s Honzou neudrţeli  elitní skupinu pro další rok, Honza neměl dostatek závodů a  v mém  případě mi 

scházely 2 místa a pár bodů  (cca jedna minutová chyba v závodech) k zachování prestiţní elity.  Zato 

Iva si 2. místem v D21A postup opět vybojovala. 

D21A:  2.(z 25)  Iva K. 

D45   :  12.(z 21)  Hanka Řezníčková 

H21E:   22. (z 37). Míra K., 28. Honza K  

https://oris.orientacnisporty.cz/Vysledky?id=4809 

Letošní sezónu zakončujeme  nadcházející sobotní krkonošskou sedmdesátkou. 

https://oris.orientacnisporty.cz/files/4807_6d672a7d7ad537280b74ad777a8098ff.pdf
https://oris.orientacnisporty.cz/Vysledky?id=4808
https://oris.orientacnisporty.cz/Vysledky?id=4809


 

Naše štafeta 

  Start Honza 

 

 Předávka Míra - Iva



 

Upozornění na startu na zledovatělé tratě, 

následné tratě pak vypadaly  v lese podstatně lépe 

  Cesta na start 

 

 


