
Norskou klasiku rozhodl rychlý asfalt 
 

 
 



K2 - Nelákavý postup se může pyšnit překvapivým množstvím variant. Nejrychleji Minna Kauppi a Simone Niggli (začátek spodem po cestě, pak rovně). 
Eva Juřeníková tady ztratila cca 30" přímým úvodem. Dana Brožková se snaží maximálně využít cesty a kdyby se důsledně držela pěšin až do konce, byl 
by to konkurenceschopný postup. Zajímavé je, že v místě napojení na levou variantu Heleny Jansson na tom byla Dana po úvodu spodem úplně stejně. 
 
K3 - Zjevně rizikovou middlovou dohledávku dokázala nejvíc napálit domácí Marianne Andersen, která jako by ve srovnání s ostatními letěla - je zde o 
14" rychlejší než druhá Minna Kauppi. To je jistota! Naopak budoucí bronzová medailistka Emma Claesson tu ztrácí skoro dvě minuty a propadá se až na 
průběžné šestnácté místo, za všechny tři Češky. Do cíle však daleko... 
 
K4 - Kontrola, na které se poměrně hodně ztrácelo, hlavně při dohledávce přímo skrz zelenou (např. Niggli a Jansson cca 30-40"). Před dlouhým 
postupem vede Minna Kauppi o vteřinu před Marianne Andersen. 
 
K5 - Nejdelší postup závodu měl v optimální variantě neuvěřitelně jednoduché řešení, obsahující 2.4km tupého běhu po cestách. Nejrychlejšího času sice 
dosáhla Helena Jansson na svém elegantním prosmýknutí přes hřbet, ale čtvrtminutový rozdíl je zanedbatelný. Mezi těmy, které tento postup zbytečně 
překombinovaly, byly i Simone Niggli, Marianne Andersen, Minna Kauppi, a bohužel i Eva Juřeníková a Vendula Klechová, které se nechaly zlákat a přece 
jen zaběhly do pomalého terénu. 
 
K6, K7 - Televizní kontroly.  
 
K8 - Na tomto úseku je zajímavá hlavně volba Emmy Claesson, která sice vypadá jako dvojchyba, ale v jejím případě to bude záměr - Švédka vyloženě 
vyhledává místa, kde může vytěžit co nejvíc ze své běžecké kapacity. A místy to přežene... Situace při náběhu do motýla: 1. Andersen, 2. Niggli +0:28, 
3. Jansson +0:50, 4. Kauppi +0:56, ... 11. Brožková +4:01, 12. Juřeníková +4:12, 17. Klechová +6:01 
 
K9-K15 (motýlek) - Vložený middle na trati klasiky (kéž by se takový běžel ve finále krátké tratě) zvládlo čelo závodu bez výraznějších problémů. To 
samé platí i pro Evu a Vendulu, naopak Dana si už prožívala evidentně závod, kdy se nedaří skoro nic... Zajímavostí je úspěšná mise Celine Dodin, která 
už od druhé kontroly visí za Marianne Andersen, ale nemá s ní stejný motýlek. Francouzce se však podařilo zabojovat, motýlek zvládla spolu s Ruskou 
Novikovou na vlas stejně jako favorizovaná Norka a mohla tak pokračovat ve "spolupráci" až ke konečnému sedmému místu... Časy na motýlu: Niggli 
13:26, Andersen 13:15, Claesson 12:47, Jansson 13:58, Kauppi 13:06... Juřeníková 13:39, Klechová 14:45, Brožková 17:18. 
 
K17 - Přesun na kopec nad arénou ovládly obě lehkonohé matky Claesson a Niggli, které to prostě vzaly po silnici. Asfaltová jistota oběma hodně vynesla 
- Simone Niggli se dostává do vedení a Emma Claesson je i přes jinak značně nejistý výkon už jen vteřinu za bronzem! Silnici zde dokázala konkurovat 
jen Helena Jansson, která naopak běžela důsledně přímo a šetřila vzdálenost. Všechny ostatní postupy už byly výrazně ztrátové.  
 
K18 - Na zdánlivě bezvýznamném, ale docela brutálním srázovitém seběhu k aréně navyšuje Simone Niggli své vedení o celou další půlminutu. Na 
krátkém postupu od ní drtivá většina závodnic dostává více než dvacet vteřin!  
 
K19 - Při průběhu arénou a následném tupém výběhu po pěšině na světlinku je znovu patrné, kdo je na tom běžecky nejlépe (a komu jde o hodně) - 
Niggli a Claesson znovu zabíhají první dva mezičasy a Cleasson se tak už dokonce dostává na druhé místo! Také Eva Juřeníková ukazuje třetím časem, že 
běžeckou formu má... Je až neuvěřitelné, jak velké množství závodnic tady ignoruje jasný postup po pěšině a ke kontrole stoupají jasně ztrátovým 
terénem - je jich určitě přes polovinu. 
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