Hroubovice sprint řečí trackingu

Jednička nachytává Denču a PKeje – oba tratí návštěvou dvojky
hned cca 38".

Obě hlavní varianty na čtyřku vycházejí stejně. Pája je o 1"
rychlejší než Vojta. (Ale Pája šlapal jako důkladně promazaný stroj...) Ňuf na své vracečce za remízek
ztratil 5".

Na pětku to čtvrtina startovního pole nedočetla do konce a
nechala se nachytat. A bolelo to – 30" běhu navíc.

Na šestku byly obě varianty naprosto vyrovnané. Pája ztrácí cca 6"
kličkou před mostkem.

Na sedmičku vychází, zdá se, prostřední varianta
o cca 3-4" rychlejší (a je o cca 15m kratší než obě krajní).

Na osmičku je to spodem o 15m kratší a tak je to i přes větší
členitost o 2" rychlejší.

Horní a prostřední varianta na devítku vycházejí
úplně stejně. Jen na té spodní ztrácí Pája cca 4".

Na dvanáctku "měl být" lepší ten spodní postup po
dlouhých schodech – ale nebyl. Voita běžel severní variantu o 2" rychleji. To je fakt zvláštní a musel si
tam asi dynamicky poskočit a zahořet, protože jeho varianta je o 20m delší. V holkách už to vyšlo
"správně": jihem Katka 51", severem jana 55". Prostřední varianta Báry a Kuby pak byla výrazně
ztrátová – 12" navíc.

Na čtrnáctku platila v druhém kole uzavírka
té jedné ulice – tam se musel vracet Vojta Kettner. Varianta přes šestku, kterou dali Denča a Dým (a
její variaci i Jana), byla stejně dlouhá jako vítězná zleva, ale jeví se pomalejší. Danáčova pravá je delší
o 35m a to je cca 8" navíc.

Od LIAZky vedly na šestnáctku dvě úplně
rovnocenné varianty. (Holky se ale tentokrát jednotně rozhodly pro tu zprava.)

Osmnáctka nabídla další test pozornosti – na
pozemek vedla brána jen od západu. Trest na pravé variantě celkem citelný – cca 12".

A pak už cíl.
Místní vražedkyně naštěstí sedí, takže to dopadlo ;)
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