Rozbor Plzeňského sprintu
Kde se rozhodovalo o medailích? Kde se nejvíce chybovalo? Co vše se dá vyčíst z mezičasů (a z GPS)?
Protože výborná analýza některých tratí už je na O-news, zaměříme se především na zbývající elitní a
áčkové kategorie.

D21E - Přetahovaná o vteřinky
V ženské elitě odstartovalo 32 závodnic (první v čase 96), klasifikováno bylo 28. Čtyři byly
diskvalifikované, protože jim chyběla správná kontrola (každé z nich jiná). Odstupy závodnic v
celkovém pořadí jsou poměrně malé a rovnoměrně rozdělené:
Místo
1.
3.
6.
10.
14. (50 %)
21. (75 %)

Čas
13:57
14:13
14:37
15:04
15:31
15:57

Odstup (s)

Odstup (%)

16
40
67
94
120

1,9
4,8
8,0
11,2
14,3

Ze startu na jedničku čekala jednoduchá volba zleva/zprava, která nic neřešila (Tesařová zleva, stejně
jako Hlavová a Sárközy zprava shodně za 0:57). Stačilo nepřeběhnout první uličku, ze které vedla ke
kontrole zkratka přes parkoviště/dvorek. Celý blok oběhlo 5 závodnic, z toho jedna zleva, kde už byla
ztráta citelná (Šimková +15 s).

A potom, po minutě běhu, přišla sice krátká, ale ve výsledcích nezanedbatelná volba. Základní
podmínkou úspěchu bylo nepřeběhnout první schody z mostu dolů, což se nepodařilo 4 závodnicím.
Jedna z nich pak využila schody vlevo před řekou, zbylé 3 se vrátily (pravděpodobně z východní
poloviny mostu). Po seběhnutí ze schodů byla zřetelně rychlejší levá varianta pod mostem
(Omová 0:53) než pravá (Horčičková 1:11). Levou variantu odhalilo 19 závodnic, pravou zvolilo 10.

Další rozdílová volba následovala hned na 3. kontrolu, kde rychlejší varianta začínala "proti srsti",
tedy návratem na první schodiště a poté po východní straně mostu (Mechlová 1:53). Poprvé tady
ztratila pozdější vítězka Adélka Indráková (čas 2:02, tj. ztráta 9 s), která stejně jako zhruba 80 %
závodnic vyrazila ve směru postupu na levou polovinu mostu. Mnohem víc ale ztratily závodnice,
které na mostě (např. Sárközy), nebo dokonce až za ním (Hlavová) začaly zmatkovat. Tady potom
teprve naskakovaly ty desítky sekund až minuty, o kterých píše Béďa.

Do čela závodu se dostávají Mechlová a Zháňalová, které zvolily rychlejší variantu.

Po triviálním půlminutovém přeběhu následoval nejdelší postup závodu, který byl shodný i pro D18 a
D20 a je tedy již analyzovaný na O-news. Doplňujeme zde proto jen pár informací z testování tratí
před závodem a z trackingu ženské elity. První polovina postupu je sice o 30 m kratší na západ přes
lávku, ale na rozdíl od varianty přes most zahrnuje i schody, což způsobilo, že je o několik málo
sekund pomalejší. Tady si poprvé nepatrně horší variantu zvolila koncentrovaně běžící Barbora
Zháňalová a podle trackingu na mostě ztrácela pár metrů na Adélku Indrákovou.

Jenže v druhé polovině postupu se role opět prohodily a zatímco Zháňalová zvolila optimální střední
variantu, Indráková si přidala metry na variantě zleva a průběžně třetí Mechlová na variantě zprava.
Celkově postup vyhrála rychle běžící Kosová (lávka + střed, 3:10), Zháňalová na stejné variantě 3:20.
Stejný čas i Indráková (most+zleva). Mechlová (lávka + zprava) za 3:28.
Do čela závodu se vrací Zháňalová.

Jednoduchou volbu nabídly i 2 kratší postupy v městských sadech. Nejprve na 6. kontrolu mírně
ztratila Indráková (+16 s proti Horčičkové) obíháním úplně zleva. Ještě víc ztratily další závodnice
obíháním zeleně zprava - nejrychleji Hiklová + 22s).

Naopak volba na 8. kontrolu nic neřešila - delší západní varianta po dlažbě (většina závodnic v čele s
Kosovou - 1:03) byla stejně rychlá jako kratší východní se schody a po trávě (Šimková, Procházková,
Zháňalová 1:04).

A poslední rozdíl ve volbě postupu mezi závodnicemi z čela pořadí se projevil při náběhu na
9. kontrolu, kde Barbora Zháňalová teprve podruhé v závodě lehce zaváhala a do zahrady sokolovny
naběhla zleva (1:29), zatímco Adélka Indráková nabíhala zprava (1:20), i když tento rozdíl mohl
vzniknout i rychlostí běhu, což se následně potvrdilo i na postupu na 11. kontrolu, kde obě běžely
stejnou trasu, a Indráková přesto získala dalších 11 sekund.

Pokračování již brzy (D16 - Záhadný mezičas na 3. kontrolu?)
(Zpracovali: Aleš Richtr, Luděk Bartoš)

