(Jerry)cup 2022
Po dvou bezJerrycupových letech se vrátil Jerry cup. Letošní rok vlastně nebyl bezJerrycupový, ale
bezJerry cupový, protože Jerry musel kvůli nemoci zůstat doma (chyběl už podruhé, poprvé v roce
2006). Letos jsme se rozhodli pro již prověřené místo – žebětínskou louku a mapu Pohádka máje.
Příprava
Týden před závodem Hanka s Jerrym navštívili les a prošli si tratě. Novinkou letošního ročníku bylo
štítkování (na místo každé kontroly byl dán lísteček, aby při stavění v den závodu nebylo těžké najít
místo kontroly). Zjišťujeme, že počet přihlášených je oproti minulému ročníku menší, ale těšíme se,
že pořádání nebude tak hektické.
Den před závodem jsme jeli jako obvykle pro věci do žabiňáckého skladu (stojany, lampiony, stůl,
židle, …). Po příjezdu jsme si šli do haly Rosnička pro klíč od skladu. Hala však byla zamčená. Obvolali
jsme polovinu oddílu, abychom zjistili, že lidé, co mají klíč od skladu, jsou všude jinde než v Brně
(Praha, Potštejn, Tovačov, …). Nakonec jsme se rozhodli, že žádné věci nutně nepotřebujeme,
použijeme domácí výbavu. Aspoň jsme po cestě nakoupili ceny. Večer pak následovalo stříhání
popisů, lepení kódů na kleště, kontrola ražení a balení věcí do auta.
Shromaždiště
Když jsme ráno, lehce po osmé, přijeli do Žebětína, svítilo slunce a nic nenasvědčovalo tomu, že bude
pršet. Po vynošení věcí do kopce na start jsme se rozdělili. Já s Hankou jsme šli roznášet kontroly,
Lenka nálepky na dětskou trať a Martin s dětmi (Klárka a mladší) nachystali shromaždiště ve stínu na
kraji louky a připravovali se na příchod prvních lidí. Roznos, také díky štítkům, proběhl rychle, takže
jsme byli již 9:35 zpět z roznosu.
Závod
Po půl desáté se pomalu začali scházet závodníci, takže se začalo startovat. Prvně se začalo dětskou
kategorií a začátečníky, kteří mohli startovat, kdy chtěli. Až se sešli všichni účastníci dospělých
kategorií, mohl se (jako obvykle hromadným) odstartovat scorelauf. První, asi po deseti minutách,
doběhl Jirka Klieštík, většina startovního pole pak zhruba dvě minuty za ním v několika vteřinách.
První místo si Jirka udržel i po druhé etapě. V ženách si pro první místo doběhli Šárka Klieštíková
s Anet Skalákovou, které startovaly jen pár vteřin před Peťou Ovesnou, ale nakonec jí utekly.
V omladině pak vyhrál Fanda Koča a v dětích bez doprovodu Zuzka Auerová.
Po závodě
Po doběhu všech závodníků proběhlo vyhlášení vítězů, ceny zbyly na všechny (dokonce i na
pořadatele). Potom šli někteří sbírat kontroly a někteří si ještě stihli zahrát fotbal. Sbalili jsme věci,
odnesli je k autu (každý pomohl) a někteří si zašli ještě na oběd do žebětínského pivovaru Richard.
Letošního ročníku se zúčastnilo méně lidí než minule, ale myslím, že to nikomu nevadilo (spíš
naopak), závod se povedl, počasí vyšlo a všichni si to užili. Tak snad zase příští rok.
Za pořadatelský tým Vojta

