
Nominačky Trondheim - sprint 2  
 
Ž E N Y  
 

 
 
K1 - Jediná Iv ča se b ěžela podívat až na tramvaje. Čas tém ěř srovnatelný, 
tenhle postup byl spíše o b ěžeckém nasazení. 
 
K2 - Postup bez volby, zato však trochu past - bylo  pot řeba odhalit pl ůtek 
mezi domy zleva. 
 
K3 - Op ět spíš postup na nastudování mapy a ujišt ění se, že ta tvoje 
varianta je jediná možná. A samoz řejm ě rychlou a bezchybnou realizaci. 
 
K4 - Nejkratší a nejrychlejší to bylo podchodem - t ak trochu pro zpest ření. 
Ale čty ři holky to vzaly variantou "Iveta" - a z hlediska času asi záleželo 
na tom, jestli jste v té variant ě zkon čily zám ěrn ě, nebo necht ěně - to se 
pak ztrácí.  
 
K5 - Op ět spíš rozhodnost. Ale i tady se dalo významn ě ztratit. 
 
K6 - Nejd řív se ujistit, že rovn ě to fakt nejde. A pak volba zleva/zprava? 
Zleva jako Eva je to o 10m kratší a možná i z rohu jasn ější dohledávka. 
 
 
 



 
 
K9 - V ětšina zleva jako Dana, ale čty ři zprava. Myslel jsem si, že pravá 
varianta bude lákavá svou v ětší jednoduchostí - ale v ětšina se nachytat 
nedala. 
 
K10 - Levá skrz dve ře, pravá mapov ě extrémn ě jednoduchá, ale delší. 
 
K11 - Rychlost provedení a do čtení kontroly. 
 
K12 - Složit ější postup s jednou správnou variantou. Sta čí chvilka 
nepozornosti a hned nasko čí 10" (Eva). Sim ča si asi nevšimla nepr ůběžnosti 
pr ůchodu nalevo a tahle ztráta pat řila k nejzásadn ějším ten den. 
 
K13 - Radka si op ět p řidává metry navíc. A čkoliv b ěží jinak z řejm ě 
dostate čně rychle a plynule, v úseku 8-13 tak ztratila na hor ších volbách 
dohromady cca 20". 
 
K14 - Od páte řní varianty se odd ělila jen Martina - její varianta není 
úpln ě k zahození. 
 
K15 - Eva si na své variant ě p řidává cca 25 metr ů navíc, což p řesn ě 
odpovídá ztrát ě na Šárku. (P řekvapilo m ě, že nikdo nešel hned z parku 
doleva p řes k řižovatku. Ale výhodn ější by to rozhodn ě nebylo ;) 
 
K16 - Tady t ěžko říct nakolik sedí vaše letmé zákresy - jinak by muse la být 
polovina startovního pole disk... Ten záhon byl jak o soukromý pozemek, a v 
tu chvíli se p řes n ěj nesmí ani skákat.  
 
K17 - Dob ěh byl tentokrát trochu delší, ale snad atraktivní ; ) 



M U Ž I 
 

 
 
K1 - První mezi čas nesmírn ě vyrovnaný - nap ř. Olaf ztratil na tomhle 
poměrn ě dlouhém úseku 5", a byl až devátý. (Variantu od tr amvaje nešel 
nikdo.) 
 
K2 - Odhalit past, že zleva to nejde. Všichni ve 3"  - skv ěle. (Jen Richert 
si toho nevšiml a obíha čkou kolem p ětky ztratil minutu.) 
 
K3 - Op ět odhalit, že zleva to nejde a že se musí až kolem pětky. Rozdíl 
jen jestli p řes pl ůtek nebo kolem - ale časov ě to vyšlo skoro stejn ě (Olaf 
42", Šé ďa 43"). 
 
K4 - U kluk ů 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 p řed kontrolou. Kody si 
neuv ědomil, že se smí skrz, ob ěhl to a ztratil 7". 
 
K6 - Skrz to nejde, takže obíhat. I u kluk ů se ukázalo, že zleva to bylo o 
něco rychlejší než zprava. (Podíl volby obou variant byl tak p ůl nap ůl.) 
 



 
 
K7,K8 - výpl ň 
 
K9 - Zprava to vzal jediný Eda, a nakoupil. 
 
K10 - U kluk ů jen formalita - všichni stejn ě, všichni v rozmezí 3". 
 
K11 - Bez volby, jen pe čliv ě prob ěhnout. Velmi vyrovnané. 
 
K12 - Složité na na čtení. Vojta a Šé ďa si p řidávají metry navíc, ale nejvíc 
ztrácí Bingo, který si nevšiml nepr ůběžnosti pr ůchodu nalevo, ztrácí 20" a 
propadá se z prvního na sedmé místo. 
 
K13 - Na past zprava se nachytal Kody - nejen, že t o bylo delší, ale navíc 
tam byly schody. Trest byl pom ěrn ě výrazný - 7" na p ůlminut ě.  
 
K14 - V ětšina valila st ředem. N ěkte ří ale ztratili vte řinky díky chybnému 
zahnutí so slepé uli čky. Pe čliv ě! Daná č volil originální variantu a 
neztratil tam o moc víc než jinde.  
 
K15 - Op ět se dalo nachytat na o n ěco horší postup. Olafa to stálo 8", Edu 
14". 
 
K16 - Trochu víc nep řehledná dohledávka než jinde + náb ěh za horizont. 
Vojta tu ztrácí 8" - poslušn ě obkroužil celý záhon. A Kowalski ztrácí 12", 
to je v tomto závod ě celá v ěčnost. (Otázka samoz řejm ě je, jak moc kdo 
respektoval privátní barvu záhonu.) 
 



 
 
K17 - P řeběh na záv ěre čné pískovišt ě. Náb ěh na kontrolu se trochu lišil - 
nejrychlejší Olaf se jako jediný jednoduše svezl po dle h řišt ě. Mmch, jeho 
rychlost prob ěhnutí postupu je 3:03"/km! To je kalup. 
 
K18 - Vojta a Eda to fikli p řes "nepr ůběžnou" ze ď. Ale beru to na sebe - 
byl jsem si v ědom, že ta ze ď na map ě nevyšla úpln ě jednozna čně. Spíš m ě 
zaujalo, že to nikdo z obíhajících nevzal zleva - j e to totiž o pár metr ů 
kratší a od kontroly se pokra čuje tak n ějak víc ve sm ěru... 
 
K19 - Fakt debilní postup. Ob čas takové bývají. 
 
K20 - Další takový... jen Eda to neubrzdil - plus c ca 8". 
K21 - Jediná záludnost spo čívala v možnosti zám ěny hustní čků a taky v tom, 
že kontrola do poslední chvíle nebyla vid ět, což trochu testovalo jistotu. 
Problém tu ale z našich nem ěl nikdo, šlo spíš o nasazení. 
 
 
Z Á V Ě R E M 
 
U takového závodu je naprosto klí čová pe člivost čtení mapy a realizace 
postup ů. Volbou se dá ztratit, ale v ětšinou mén ě, než chybou z nepozornosti 
nebo z p řerychlení.  
 
Opět se ukázalo, že schody zpomalují. Postup na čty řku skrz podchod nebyl 
díky schod ům o tolik rychlejší než okolo a taky na t řináctku se ukázala 
varianta p řes schody jako výrazn ě pomalejší, a čkoliv byla delší jen o 15m.  
 
Jedním z obtížných míst na MS m ůže být "nechytit se do pasti" v blocích 
domů. 
 
Mnohem větší roli také m ůže hrát nepr ůběžná zelená, kterou jsme tentokrát 
ignorovali.  
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