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1 Iva Voráčková 5 23:58
3 4 1 2 5

5:24:00 4:31:00 4:29:00 4:38:00 4:56:00

2 Radim Halíř 5 24:10
1 3 8 4 4

4:15:00 4:20:00 6:06:00 4:50:00 4:39:00

3 Bětka Sobotová 5 24:17
7 2 2 3 1

7:36:00 4:05:00 4:44:00 4:48:00 3:04:00

4 Anetka Hendrichová 5 26:51 5 5 4 9 2
6:15:00 5:15:00 4:48:00 7:11:00 3:22:00

5 Jitka Ari Seifertová 5 27:04
2 1 6 5 9

5:07:00 4:00:00 5:25:00 6:05:00 6:27:00

6 Ben Audy 5 28:24
4 10 5 6 6-7

5:40:00 6:25:00 13:00,0 6:06:00 5:00:00

7 Šimon Neudörfl 5 29:28
6 11 3 7 3

6:33:00 7:50:00 4:45:00 6:20:00 4:00:00

8 Milan Hendrich 5 30:56 8 7 7 1 10
8:20:00 5:45:00 5:49:00 4:25:00 6:37:00

9 Verča Sobotová 5 41:18
10 8 12 8 8

11:15:00 5:30:00 12:05:00 6:32:00 5:56:00

10 Kubík Zeman 5 44:18
9 6 9 10 12

8:32:00 5:22:00 7:38:00 8:42:00 14:04:00

11 Zuzka Naňková 5 44:26 11 9 10 11 6-7
13:00:00 6:16:00 9:28:00 10:42:00 5:00:00

12 Líza Skrbková 5 73:06
12 12 11 12 11

17:40:00 15:52:00 10:41:00 17:18:00 11:35:00

p
o

č
e
t 

k
o

n
tr

c
e
lk

o
v
ý
 

č
a
s



 Hodnocení 
 Úvodem musím napsat, že si uvědomuji, že výsledky nejsou zcela obrazem výkonosti účastníků. Některým totiž  
 dělalo nalezení kleštiček větší problém, než nalezení vysílače. Takže některé časy mohly být mnohem lepší. Ale  
 lesem chodí spousta chodců, pejskařů i podivných existencí, takže vysílače i kleštičky jsem dal tak, aby je neviděli  
 nenechavci. A těm, kteří přišli později, dělal problém i rostoucí soumrak, který také komplikoval dohledávky. O tom,  
 že to nebylo jednoduché, svědčí i to, že nebyl jednoznačný vítěz a nejlepší mezičasy jsou rozděleny mezi hodně lidí. 
 I celkově sedmý Šimon má dvě třetí místa, první Iva má jedno páté místo a druhý Radim je na trojce až osmý  
 Největší pochvala patří Líze. Po tom, co v sobotu běžela v Konětopech bez doprovodu těžký dvoumetr, tak se  
 rozhodla běhat sama hvězdici, nevzdala to a našla všechno. Viděl jsem ji u 5-ky, už byla skoro tma a měla problém 
 najít kleště a zvládla to. Přitom je jí a Zuzce teprve 8 let. Zuzce patří také velká pochvala, také běhala sama a myslím,  
 že i jí dělalo na některých kontrolách problém vidět kleště. Zrovna tak běhali sami Kubík a Verča, kteří už také končili  
 za šera. Navíc byli Kuba s Ivou Voráčkovou jediní, kteří běhali hvězdici průběžně bez zastávek u altánu, takže si ani  
 nevydechnul. Proto i Kubíka a Verču musím opravdu pochválit. Přestože jsou všichni na konci tabulky, tak jejich  
 výsledky byly dobré a při výrazných kleštích a lepším světle by byly mnohem lepší. Doufám, že příští rok všichni čtyři  
 zabodují pro Foxklub svou účastí na pražských, možná i jednodušších mimopražských závodech. 
 Tentokrát vítězila zkušenost na dvoumetru. Začátek tabulky je nadupaný. První je Iva (gratuluji), následovaná těsně 
 Radimem a Bětkou. Jejich mezičasy jsou velmi dobré, ale každý na jedné kontrole zaváhal. Přál bych si, aby Iva  
jezdila víc na jedničkové soutěže a získávala body do žebříčku, má na to. Snad jí to její povinnosti dovolí.
 V těsném závěsu za nimi je Anetka, Jitka a Ben. Také jejich výkony mne potěšily. Ben letos ukázal, že umí i na 
 dvoumetru, byl na šesti místních závodech, tak doufám, že příští rok jich absolvuje ještě víc. A Jitka by si mohla  
 troufnout i na ty jedničkové, ale ty jsou o víkendech a to jí asi dělá problémy. Anetce přejeme všichni, aby se jí dařilo 
 nejen na závodech, ale i u Vlacha v ŽDR. Letos je čtyřnásobnou mistryní republiky, z 12 jedničkových závodů byla  
 9x na bedně, z toho 6x první a jedno první místo jí uteklo ve Svitavách jen díky obrovské smůle. Takže jí všichni  
 držíme palce, aby její další sezona byla neméně úspěšná, ne-li lepší. 
 Šimon byl tentokrát ve velké konkurenci až sedmý, ale o chlup a má 2 třetí mezičasy a i ostatní jsou dobré. A jen 
 kousek za ním je Milan, který to s Radimem nemá mezi mladými lehké a letos je v padesátkách osmý v celostátním  
 žebříčku, takže také úspěch. 
 Celkově se úroveň tréninkových výsledků velmi zvedla. Už se nestává, že by si někdo špatně orazil kontrolu a  
 většinou všichni najdou vše co mají, nebo si dají ještě něco navíc. A to mne opravdu těší. Tonda 


