Hrdinové nebo hazardéři?
Soukres všech tří úseků mužských štafet na MS 2010 v Norsku nabízí vedle postupů, zvěčňujících
brilantní výkony české trojice, i místa, kde se někdo ze závodníků čelní skupiny odvážně rozhodl
vydat se sám zcela jinou cestou a hrát tak trochu vabank. Udržet si ve skupině přiměřenou míru
vlastní aktivity, a přitom zbytečně neriskovat - i v tom vězí krása štafet.

První úsek (modře)
Hned v úvodu zaujala rozšafná volba skrze domky, do které nastoupil velmi početný balík, vedený
Dánskem a Švédskem, za které právě rozbíhal svůj poslední závod kariéry Emil Wingstedt. Tuto
volbu už jsme pak na dalších úsecích neviděli, ačkoliv byla naprosto srovnatelná.
Po podběhu silnice to byl opět Emil Wingstedt, kdo se směčkou slabších týmů v zádech zatočil na
levou obíhačku - přitom měl pravou farstu! I tady však byl jeho úsudek stoprocentní a nic neztratil
- před kontrolou se opět zapojil do skupiny.
Hodně poučný je osud Dána Bobacha, který při náběhu na K63 zvolil jinou cestu než hlavní balík Dán byl vzadu a většinu čela už zřejmě neviděl. Ačkoliv kontrolu našel bez větších problémů,
vlastní orientací ztratil pár vteřin navíc a vzniklou mezeru už nikdy nedoběhl, ačkoliv ještě nějakou
dobu běžel balíku v patách.

Závěrečný dlouhý postup celá čelní skupina obíhala poměrně jistou obíhačkou, která se dokonale
vyhnula jakémukoliv stoupání. Jen Emil Wingstedt, zřejmě zcela v souladu s aktuálním mottem
švédského svazu, kterým je "offensiv orientering", jako jediný z velkých kanónů okamžitě zamířil
na hráz a postup běžel přes kopec. Ani do třetice se jeho mozek nezmílil - na konci postupu se do
skupiny zapojil přesně v místě, kde se z ní odpoutal. Tedy u Tomáše Dlabaji.
Druhý úsek (zeleně)
I v úvodu druhého úseku se našel jeden sebevědomý odvážlivec - Švýcaru Müllerovi dodalo
potřebné sebevědomí sprintové zlato a tak se s jistotou Francouze Gonona v zádech vydal na
zdánlivě předlouhou obíhačku. Zdání však klame - jeho mezičas byl lepší, než jakého dosáhl balík
na prvním úseku.
O tom, že Britové jsou ryzí sportsmani, chtěl pak všechny zřejmě přesvědčit zkušený Jon Duncan,
který má zase pro změnu doma štafetové zlato z Čech. Zcela osamělý se za podchodem vydal na
dlouhou obíhačku zleva, ačkoliv ostatní špičkové týmy stoupaly pohromadě přímou variantou. A
uspěl - na další uzlovce se opět seběhl s vedoucí skupinou. Co se mu ale asi celou tu dobu honilo
hlavou?
Jeden z pokusů, který byl sice sympatický, ale pro vlastní tým smrtelný, předvedl Oleksandr
Kratov. Ukrajinec je v podstatě hvězdou - mistr Švédska v nočním a navíc pátý ze včerejšího
middlu. Snížená viditelnost mu evidentně nevadí - rozhodl se to vzít přímo skrz hustníky, ačkoliv
zbytek jeho skupiny mířila vstříc postupu po louce... Zbytečně ztracenou půlminutu už Ukrajinci ani
přes srdnaté osobní výkony nedokázali ve zbytku závodu vymazat.
Při průběhu stadionem to s Nory nevypadalo úplně nejlépe - tempo, které diktoval i Jan Procházka,
jako by Audunu Weltzienovi nedělalo dobře - za koncem vedoucí skupiny jako by šlapal vodu.
Mozek však pracoval naplno - výběh od stadionu zvolil jinak než skupina před ním, v následujícím
výšlapu trochu protáhl krok a s Nory se zase muselo počítat.
Třetí úsek (červeně)
I tady se našel hrdina první farsty - Švéd David Andersson si ani při štafetách nekontroluje kódy a
vždy běhá zásadně podle sebe. Přesně tak to provedl i na jedničku - a byl dokonce ještě rychlejší,
než Müller na druhém úseku.
Tím, kdo se tentokrát osaměle vydal na cestovku za podchodem, byl jeden z horkých medailových
kandidátů, Švýcar Merz. Náš Michal Smola si radši v hlavním poli vychutnával ďábelské tempo
létajícího Francouze Gueorgiou ("dnes jsem měl životní formu"), a teprve až když zjistil, že
Francouz letí na jiné letiště, stočil se vlevo. Právě včas, aby na křižovatce potkal Merze, kumpána
do dohledávky.
Spodní volba na kontrolu č.55 není ukázkou oddělení od skupiny, ale její autor běží naprosto
samostatně (a většinou na čele) úplně celý závod, a proto do našeho výčtu rozhodně patří. Thierry
Gueorgiou využil kratší farsty, kromě Rusa Novikova setřásl všechna klíšťata a brzy získal minutový
náskok. Co už by se muselo stát, aby tentokrát Francouzi konečně nevyhráli?
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(plnou čarou jsou postupy našich - Tomáše Dlabaji, Jana Procházky a Michala Smoly)

