Král norských lesů ukázal svou sílu - MS 2010 Norsko, finále long

K2 - Několik situací na trati letošního longu jasně naznačuje, že Olav Lundanes se nestal mistrem světa náhodou. Prvni
takový moment nastal hned na druhou kontrolu - Olav běží prostě rovně a utíká všem o 10". (Další průběh závodu ukázal, že
kdyby se běželo v typickém norském lese bez možnosti obíhaček, Olav by zřejmě slavil ještě mnohem drtivější triumf - jeho
běžecká síla i mapová jistota byly v tomto závodě neotřesitelné.)

K3 - Postup, na kterém se běželo velké množství variant. Lundanes běží rovně, ovšem v tomto případě mírně zaostal za
dalším Norem Nordbergem - podle záznamu z GPS to však nebylo kvůli volbě postupu, ale až v závěrečné části před
kontrolou. Řada závodníků zvolila spodní obíhačku, která sice eliminovala stoupání, ale ukázala se jako zhruba o minutu
pomalejší. Tam ztratil výrazně i Michal Smola.
K4 - Dohledávková kontrola, na které paradoxně chybuje král middlu - Thierry Gueorgiou zde, stejně jako další francouzský
favorit Gonon, ztrácí paralelní chybkou cennou minutu. V tomto závodě to není naposled...
K5 - Další pěkně rozhozený postup. Mezičasy sice něco naznačují, ale na všech horních variantách je potřeba je brát s
rezervou, protože velký časový vliv měla tentokrát říznost zdolání zelené pasáže před kontrolou. Na spodní "únikové"
cestovce zaběhl Švýcar Merz naprosto srovnatelný čas - tam bylo naopak potřeba co nejelegantněji zvládnout úvod (viz
ztráta Emila Wingsteda).
K7 - Postup, který je o volbě stopy. Zdá se vám, že Gonon a Nordberg běželi skoro stejný postup? A přece - Francouz je o
minutu rychlejší! (Za to může i jeho fantastická běžecká kapacita - tento mezičas vyhrál Francois o 20" a po nevydařeném
úvodu už je druhý!) Správnou stopu tu trefil i Jan Procházka, který už doběhl o 4´ trápícího se Jana Šedivého a tento výběh
zdolávají spolu.
K8 - Jednoduchý spojovací postup s nečekaně záludnou dohledávkou. 12 borců z první dvacítky tu ztrácí minutu a víc! Mezi
nimi, bohužel, i všichni tři Češi. Je to tím, že už se mnozí věnují řešení následující královské volby a tudíž si nenasají dost
informací pro trefení kontroly? Ze záznamu se zdá, jako by to většinu výrazně stahovalo pod kontrolu. Ne tak Olava
Lundanese, ten zasazuje vítězný mezičas a pak se na plný pln vrhá do bažinatého seběhu.
K9 - Královský postup nabídl několik víceméně rovnocenných variant. Na všech platilo - udržet pod kontrolou úvodní seběh,
pak vystupňovat tempo a nepřidávat si nikde zbytečně metry navíc. Jan Procházka tu běžel podobnou variantu jako
nejrychlejší Nor Nordberg - s jediným rozdílem: klička v závěru úvodního seběhu stála Beta podle GPS 1'10"... A jak běžel
Lundanes? Víceméně rovně.
K12 - Lundanes opět dokazuje svoji sílu a vyhrává postup o 20". Volba tu nebyla nijak moc důležitá, hlavně rychlost a
přesnost provedení.

K13-K19: Obě domácí hvězdy zvládly cestou za klasickými medailemi výborně i krátkotraťařský motýlek - nejrychleji ho
oběhl Nordberg za 11:46, Lundanes zaznamenal čtvrtý čas 12:12. Až za nimi registrujeme Thierriho Gueorgiou za 12:29.
Hodně si tu polepšil Švéd Millegard (11:54). Čelo závodu v této části příliš nechybovalo. Jan Procházka dal motýlek za 14:17.
Michal Smola byl právě tady doběhnut Nordbergem už o 8 minut.
K21 - Kontinentální volbu na kopec nad arénou v mužích přece jen vyhrál někdo, kdo běžel přímo - Olav Lundanes, kdo jiný.
Další dva časy v pořadí však už patřily zdánlivě nesmyslné obíhačce po asfaltu. Debutující Švéd Marcus Millegard se tu
dokázal definitivně vyšvihnout do boje o medaile. Lundanesovu přímou variantu běžela i řada dalších špičkových borců, mnozí
z nich však výrazně ztratili - například Gueorgiou a Nordberg 40", Procházka 50"... na vině byla částečně fyzická náročnost
tohoto terénního výběhu, a částečně také nutnost udržet opravdu přímou optimální stopu. Ukázku výrazné ztráty volbou
postupu tu předvedl Francois Gonon, který tu zašlapal do luk celou minutu a půl.
K23 - U mužů se našlo jen málo těch, kteří si nevšimli pěšiny vedoucí přes můstek až ke kontrole. Mezi těmi, kteří výrazně
ztratili výběhem po měkké nerovné podložce byli např. domácí Omdal, nebo náš Procházka.
K24 - Mapově jednoduchý postup, který sice měl několik variant, ale výsledný mezičas závisel spíše na schopnosti
rozběhnout se do tempa po předchozím výbehu.
K25 - Většina závodníků běží rovně - je to nejkratší, ale mapově docela rizikové. O tom se přesvědčil i chybující Marcus
Millegard, který zde předčasnou dohledávkou přichází o jasnou medaili. Menšinovou obíhačku bažinou volí např. Merz nebo
Procházka - a je to zřetelně pomalejší.
K26 - Francois Gonon ví, že jde o vteřinky a spouští turbo. Naopak Švéd Millegard si zde přidává zdánlivě nevinný průběh
hustníkem a padá až na páté místo. Jan Procházka nečeká na Daniela Hubmanna, který už mu dýchá na záda, volí obíhačku a
na další kontrole se oba sbíhají.
K27-CÍL: Bratrovražedný Francouzský souboj o bronz za dvojicí domácích Norů rozhoduje definitivně až fatální blikanec
Francoise Gonona, který seběhl na diváckou kontrolu místo na sběrku - bronz tak získává Thierry Gueorgiou. V aréně tomu
však nikdo příliš velkou pozornost nevěnuje - Noři už dvě minuty slaví double Olava Lundanese a Anderse Nordberga.

