Analýza postupů - sprint Kutná hora 2.kolo
Základem jsou postupy kluků, protože tam jsou tradičně početnější data, takže se dá snáze něco
vyvozovat. Situace u holek je občas na samostatném obrázku, občas v textu.

H1: Zprava zleva, úplně jedno.

H2: Zleva trochu plynulejší a kratší.

H3: Stejně dlouhé, stejný počet ostrých rohů. Skoro stejný čas.

D3: U holek to vyšlo podobně jako u kluků. Kamila
navíc otestovala o něco delší, a výrazně pomalejší zelenou variantu.

H4: Betova varianta je sice výrazně kratší (o 70m), ale
mapově neporovnatelně náročnější. Vyšlo to nastejno.

D4: I u holek o fous vyhrála mapařina skrz terasy. (Zelená
je Jana s časem 2:00.)

K7: Zleva (modrá) běželo cca
30% - a bylo to pomalejší cca o 10" na zelenou a 20" na Beta. Bet využil dokonale znalosti teras ze
seběhu dolů a na trackingu je jasně vidět, že práve tam získal rozhodující náskok na ty, kteří obíhali
zprava dolní branou.
Zajímavostí je, že Bet ještě "ztratil" 7 vteřin rozhodováním na odběhu. Asi vůbec nejdéle z kluků se
tam rozhodoval Vojta - 10". Naopak mnozí jiní, například Olaf, probíhali kontrolou naprosto plynule.
(měřeno podle záznamů na videu)
D7 (bez obr.): U holek neběžel zleva nikdo. Zprava to vzala nahoru přes terasy jen Dana, která tudy už
běžela dolů. Ta ale investovala na kontrole kolem 20" do studia postupu, takže je její běžecký čas
hodně zkreslený.

K8: Většina běžela prostředek, několik zelenou a Bet sám
modrou. Zelená varianta se jeví poněkud pomalejší - vyšla jako pomalejší i u holek, kde ji zvolily Jana
a Iveta - a ztratily cca 5-10".

K9: Čtyři kluci to běželi delší variantou. A zdá se, že to bylo
překvapivě hodně ztrátové. Projevilo se to i u holek, kde modrou běžela Jana a ztratila cca 5-7".

K10: Tady jsou dvě reálné varianty, tu zelenou šel ale jen pan
Kubelka.

K11: Tady byla naopak jen jedna reaálná varianta, a tak je
skvělé, že Adam s Danou vyzkoušeli tu nereálnou (Dana ztratila časově podobně jako Adam).
/RN

