Nominačky Trondheim - sprint 2
Ž E N Y

K1 - Jediná Ivča se běžela podívat až na tramvaje. Čas téměř srovnatelný,
tenhle postup byl spíše o běžeckém nasazení.
K2 - Postup bez volby, zato však trochu past - bylo potřeba odhalit plůtek
mezi domy zleva.
K3 - Opět spíš postup na nastudování mapy a ujištění se, že ta tvoje
varianta je jediná možná. A samozřejmě rychlou a bezchybnou realizaci.
K4 - Nejkratší a nejrychlejší to bylo podchodem - tak trochu pro zpestření.
Ale čtyři holky to vzaly variantou "Iveta" - a z hlediska času asi záleželo
na tom, jestli jste v té variantě zkončily záměrně, nebo nechtěně - to se
pak ztrácí.
K5 - Opět spíš rozhodnost. Ale i tady se dalo významně ztratit.
K6 - Nejdřív se ujistit, že rovně to fakt nejde. A pak volba zleva/zprava?
Zleva jako Eva je to o 10m kratší a možná i z rohu jasnější dohledávka.

K9 - Většina zleva jako Dana, ale čtyři zprava. Myslel jsem si, že pravá
varianta bude lákavá svou větší jednoduchostí - ale většina se nachytat
nedala.
K10 - Levá skrz dveře, pravá mapově extrémně jednoduchá, ale delší.
K11 - Rychlost provedení a dočtení kontroly.
K12 - Složitější postup s jednou správnou variantou. Stačí chvilka
nepozornosti a hned naskočí 10" (Eva). Simča si asi nevšimla neprůběžnosti
průchodu nalevo a tahle ztráta patřila k nejzásadnějším ten den.
K13 - Radka si opět přidává metry navíc. Ačkoliv běží jinak zřejmě
dostatečně rychle a plynule, v úseku 8-13 tak ztratila na horších volbách
dohromady cca 20".
K14 - Od páteřní varianty se oddělila jen Martina - její varianta není
úplně k zahození.
K15 - Eva si na své variantě přidává cca 25 metrů navíc, což přesně
odpovídá ztrátě na Šárku. (Překvapilo mě, že nikdo nešel hned z parku
doleva přes křižovatku. Ale výhodnější by to rozhodně nebylo ;)
K16 - Tady těžko říct nakolik sedí vaše letmé zákresy - jinak by musela být
polovina startovního pole disk... Ten záhon byl jako soukromý pozemek, a v
tu chvíli se přes něj nesmí ani skákat.
K17 - Doběh byl tentokrát trochu delší, ale snad atraktivní ;)

M U Ž I

K1 - První mezičas nesmírně vyrovnaný - např. Olaf ztratil na tomhle
poměrně dlouhém úseku 5", a byl až devátý. (Variantu od tramvaje nešel
nikdo.)
K2 - Odhalit past, že zleva to nejde. Všichni ve 3" - skvěle. (Jen Richert
si toho nevšiml a obíhačkou kolem pětky ztratil minutu.)
K3 - Opět odhalit, že zleva to nejde a že se musí až kolem pětky. Rozdíl
jen jestli přes plůtek nebo kolem - ale časově to vyšlo skoro stejně (Olaf
42", Šéďa 43").
K4 - U kluků to nebylo zdaleka tak pestré jako u holek - jediný, kdo nešel
podchodem, byl Bingo - čas srovnatelný (druhý nejrychlejší).
K5 - Rozdíl jen v razantnosti proražení hustníku před kontrolou. Kody si
neuvědomil, že se smí skrz, oběhl to a ztratil 7".
K6 - Skrz to nejde, takže obíhat. I u kluků se ukázalo, že zleva to bylo o
něco rychlejší než zprava. (Podíl volby obou variant byl tak půl napůl.)

K7,K8 - výplň
K9 - Zprava to vzal jediný Eda, a nakoupil.
K10 - U kluků jen formalita - všichni stejně, všichni v rozmezí 3".
K11 - Bez volby, jen pečlivě proběhnout. Velmi vyrovnané.
K12 - Složité na načtení. Vojta a Šéďa si přidávají metry navíc, ale nejvíc
ztrácí Bingo, který si nevšiml neprůběžnosti průchodu nalevo, ztrácí 20" a
propadá se z prvního na sedmé místo.
K13 - Na past zprava se nachytal Kody - nejen, že to bylo delší, ale navíc
tam byly schody. Trest byl poměrně výrazný - 7" na půlminutě.
K14 - Většina valila středem. Někteří ale ztratili vteřinky díky chybnému
zahnutí so slepé uličky. Pečlivě! Danáč volil originální variantu a
neztratil tam o moc víc než jinde.
K15 - Opět se dalo nachytat na o něco horší postup. Olafa to stálo 8", Edu
14".
K16 - Trochu víc nepřehledná dohledávka než jinde + náběh za horizont.
Vojta tu ztrácí 8" - poslušně obkroužil celý záhon. A Kowalski ztrácí 12",
to je v tomto závodě celá věčnost. (Otázka samozřejmě je, jak moc kdo
respektoval privátní barvu záhonu.)

K17 - Přeběh na závěrečné pískoviště. Náběh na kontrolu se trochu lišil nejrychlejší Olaf se jako jediný jednoduše svezl podle hřiště. Mmch, jeho
rychlost proběhnutí postupu je 3:03"/km! To je kalup.
K18 - Vojta
byl jsem si
zaujalo, že
kratší a od

a Eda to fikli přes "neprůběžnou" zeď. Ale beru to na sebe vědom, že ta zeď na mapě nevyšla úplně jednoznačně. Spíš mě
to nikdo z obíhajících nevzal zleva - je to totiž o pár metrů
kontroly se pokračuje tak nějak víc ve směru...

K19 - Fakt debilní postup. Občas takové bývají.
K20 - Další takový... jen Eda to neubrzdil - plus cca 8".
K21 - Jediná záludnost spočívala v možnosti záměny hustníčků a taky v tom,
že kontrola do poslední chvíle nebyla vidět, což trochu testovalo jistotu.
Problém tu ale z našich neměl nikdo, šlo spíš o nasazení.

Z Á V Ě R E M
U takového závodu je naprosto klíčová pečlivost čtení mapy a realizace
postupů. Volbou se dá ztratit, ale většinou méně, než chybou z nepozornosti
nebo z přerychlení.
Opět se ukázalo, že schody zpomalují. Postup na čtyřku skrz podchod nebyl
díky schodům o tolik rychlejší než okolo a taky na třináctku se ukázala
varianta přes schody jako výrazně pomalejší, ačkoliv byla delší jen o 15m.
Jedním z obtížných míst na MS může být "nechytit se do pasti" v blocích
domů.
Mnohem větší roli také může hrát neprůběžná zelená, kterou jsme tentokrát
ignorovali.
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