Rozbor Plzeňského sprintu – 3.díl
Kde se rozhodovalo o medailích? Kde se nejvíce chybovalo? Co vše se dá vyčíst z mezičasů (a z GPS)?
H16A - Nepozornost v Mlýnské strouze
V kategorii H16A odstartovalo 79 závodníků (od času 03 do 86, z toho první do žebříčku A v čase 49,
vítěz závodu v čase 23). Diskvalifikováno bylo 8 závodníků, protože jim chyběla správná kontrola. U
pěti z nich se jednalo o kontrolu č. 77, tedy 9. kontrolu.
První polovina trati H16 zahrnovala postupy, které jsme rozebírali u jiných kategorií (2. a 3. kontrola
jako D16A, další pokračování podobné jako D21E).
Velké problémy závodníkům přinesl sice krátký, ale v mapě obtížně čitelný postup z mostu dolů na 3.
kontrolu (viz D16A), kde z boje o přední místa vypadli i někteří favorité (Chaloupský, Nechanický, ...).
Naopak ani postup mostem za řeku (viz postup 2-3 v kategorii D21E), ani dlouhý postup zpátky do
městských sadů (obdobný jako postup 4-5 v D21E) velké změny v průběžném pořadí nezpůsobily.
Zato okolí jezírka zvané Mlýnská strouha výsledky kategorie H16A pořádně semlelo. Nejdřív na krátké
volbě zleva/zprava na 8. kontrolu ztratil postupně zrychlující Štěpán Kožina 20 sekund, ale to
podstatné přišlo až na dalším krátkém postupu na 9. kontrolu. Část závodníků si nepřečetla popis
kontroly a místo již zmíněné kontroly č. 77 (křoví nad zdí) se nechali stáhnout na kontrolu č. 53 (dole
pod zdí), která byla vidět přes jezírko. Jedním z nich byl do té doby druhý Šimon Mareček, který si
alespoň zkontroloval kód a ztratil tak "jenom" 22 sekund a pustil před sebe nakonec vítězného
Zoltána Bujdosó. Mnohem hůř dopadl vedoucí Polák v barvách Chocně Stanisław Kurzyp, a také
průběžně čtvrtý Matyáš Štrégl, kteří si chyby nevšimli a dorazili do cíle bez správné 9. kontroly.

H21E - Přehlédnutý průchod a dlouhý postup
Na závěr se ještě krátce zastavíme u pasáže, která rozhodla o vítězi v kategorii H21E.
Krátký postup 3 - 4 v areálu sportovišť nabízel 2 prakticky rovnocenné varianty:
- delší, ale plynulejší zleva zvolilo podle trackingu 24 závodníků, nejrychleji Levente Tugyi za 0:28,
- kratší, ale s nepříjemným kličkováním pod tribunou běželo 15, Schuster a Navrátil za 0:31.
Přestože při přípravě tratí jsme dávali pozor, aby průchod v plotu těsně před 4. kontrolou nebyl
zakrytý kolečkem, 7 závodníků v čele s Vojtou Králem ho přehlédlo a postup si tak prodloužili o
přibližně 80 m. Pro Vojtu z toho byla ztráta 15 s na nejlepší mezičas.

Tím ale vše neskončilo, protože přehlédnutí průchodu mělo vliv i na volbu následujícího a pro
výsledek zásadního postupu. Ten měl 4 základní varianty - dvě severně od řeky a dvě jižně.

Obě severní varianty byly na první pohled v mapě jasné a realizačně bez větších problémů, ale obě
zřetelně delší. Zatímco kratší z nich, úplně severní varianta Luční ulicí byla zcela nezáludná obíhačka,
varianta přímo po severním břehu řeky skrývala 2 chytáky - jednak nepřekonatelnou nábřežní zeď u
5. kontroly, jejíž přehlédnutí mohlo být důvodem pro volbu této varianty, a také komplikovaný
způsob, jak se z lávky dostat zarostlou strání dolů k vodě.
Obě severní varianty dohromady si nakonec vybralo 8 závodníků (z toho 3 podél řeky), nejrychlejší
z nich byl Daniel Hájek (4:07) a ve variantě podél řeky Matěj Kamenický (4:24). Lepší seběh z lávky
k řece, než Matěj, objevil pouze Lukáš Kettner, ale byl celkově pomalejší.
Jižní varianty lze pracovně rozdělit do dvou skupin podle výstupu na most. Naprostá většina
závodníků zvolila schodiště u řeky, ke kterému vedl jednoduchý, rychlý a skoro přímý postup po
jižním břehu řeky. Kvůli podélnému rozdělení mostu ale nebylo možné na severním břehu pokračovat
přímo ke kontrole a závodníci museli oběhnout smyčku na západ. I s touto smyčkou se jednalo o
konkurenceschopnou variantu, ve výsledku dokonce nejrychlejší ze všech (Nykodým 3:30).
A k úplnosti zbývá celá série variant, na nichž závodníci různými směry prokličkovali k jižnímu
schodišti na most, který tak mohli překonat po jeho východní polovině a na severním břehu
seběhnout přímo ke kontrole. Nejrychlejší byl Jan Procházka (3:50), nejkratší vzdálenost z nich běžel
Erik Kalman, který ale zaváhal při podbíhání mostu. Stavitelem naměřenou variantu 975 m neobjevil
nikdo.

Za zmínku stojí, že z juniorů, kteří měli stejný postup v opačném směru (tedy znatelně snadnější pro
přemýšlení) byl nejrychlejší Tomáš Křivda ve variantě Štěpána Zimmermana (po východní straně
mostu a jižně od stadionu) v čase 3:30. Čas je shodný s nejrychlejším časem Miloše Nykodýma
v H21E. Vzhledem k aktuální formě Tomáše Křivdy a jeho bezchybnému výkonu v H20A lze
spekulovat, jakého výsledku by dosáhl, kdyby se v sobotu postavil na start mužské elity.

Ale vraťme se k Vojtovi Královi - ten zvolil stejně jako většina ostatních postup po jižním břehu řeky
na západní stranu mostu, ale z důvodu přehlédnutého průchodu v plotu si ho prodloužil o nějakých
120 m. Na Nykodýma přitom na postupu ztratil pouhých 8 s. Pokud si uvědomíme, že vyběhnutím od
4. kontroly na jih se vlastně v prvních metrech vydal na variantu Štěpána Zimmermana ... kdyby ji
objevil, patrně by suverénně vyhrál nejen tento dlouhý postup, ale i celý závod. Ale i kdyby jenom
oběhl stadion z jihu a pokračoval nejpřímější cestou na severní schody, ušetřil by si proti svému
postupu 50 metrů!

Závěr
Držíme palce dalším stavitelům a pořadatelům sprintu a jsme zvědaví, jak mapově náročnou cestou
se bude vývoj sprintu u nás v budoucnu ubírat.
(Zpracovali: Aleš Richtr, Luděk Bartoš)

