
SPRINT SP BADEN, 6.10.2013 - ROZBOR POSTUPŮ 

K1: Vojta i Bet volí jasně pomalejší postup. Ztráta cca 10" je při vyrovnanosti výsledků citelná. Škoda, 

kluci říkali, že si toho nevšimli… Také první ukázka toho, že schody v tomhle městě jsou většinou 

výrazně pomalé. 

 

K3: Tady ztratil Vojta 3", Bet 6", Šéďa 8" a Dým na své variantě 12". Přitom Dýmova varianta vypadá 

docela konkurenceschopně, žádné schody. 

 

K5: Zleva jasně nevýhodné. Tady ztrácí Bet na vítězný Vojtův mezičas 7", Miloš 8". I klasik Šéďa dává 

Betovi 4"… 

 



K6: Spodem jasně lepší: Vojta nejrychlejší, Šéďa tamtéž ztrácí 6", Dým 5". Horem Hertner +9", Bet a 

Hubmann +11". 

 

K9: Nejrychlejší časy ze všech mají Leandersson, M.Hubmann a Vojta - všichni shodou okolností 

odběhli od kontroly zpět. Podobně běží Dým, ale málo to narovnal a ztrácí 10". Bet ztratil 11" tam, 

kde D.Hubmann jen 4" - nachlazení. Kyburz ztratil volbou 7" a Šéďa dokonce 19", což při zohlednění 

tempa znamená, že jeho postup byl minimálně o cca 13" pomalejší.   

 

 

 



K10: Další postup, kde je jedna varianta jasně lepší než druhá. A.Kyburz a Bet nejrychleji zleva. 

Naopak zprava ztráci M.Kyburz 6" a Vojta 8", Dým 13". Šéďa si přidává metry na odběhu a ztrácí tu 

18". 

 

K14: Překvapivé rozuzlení - nejrychlejší je menšinová varianta, kterou běžel Florian Howald a taky 

Dým, který tu má 6.mezičas se ztrátou 5". M.Kyburz ztrácí přímo 7", M.Hubmann 8"… Vojta tady 

hodně zaváhal, kličkuje, přidává si a ztrácí 25". Kdyby běžel jako Dým, byl by druhý…  Ztrátové je to i 

zleva přes přechod, Lysell tam na Howalda ztrácí 11". 

 



K16: Mezičas, který z velké části obsahuje i dlouhý povinný úsek a výměnu mapy. Průběhem nabitý 

M.Kyburz je o 5" nejrychlejší, ačkoliv možná ani netrefil nejlepší postup. Druhý čas zasazuje Vojta a 

posunuje se tady průběžně z 16. na 7. místo. M.Hubmann ztrácí na své volbězleva 15", Dým 22". Je to 

tedy zřejmě cca 10" pomalejší. Daniel Hubmann ztrácí svým esíčkem 11". Bet je na optimálu o 10" 

pomalejší, Šéďa o 17". Hertner běží úplně stejně jako Kyburz, ale ztrácí 8"…  

 

K17: Zajímavost - vůbec nikdo z borců s GPS se na odběhu nevracel (nešel zleva). 

K18: Ačkoliv Kyburz vyhrál mezičas o 1", bylo to zřejmě o chlup rychlejší jihem. Vynecháme-li 

Kyburze, jsou borci na jižní variantě cca o 3-4" rychlejší. Růžový  Lysell si trochu přidal a znamená to 

cca 5" navíc. Tady už samozřejmě hraje prim i fyzička. 

 



Suma sumárum: 

 Vítězný Kyburz ztratil i přes svůj velký náskok na volbách ještě cca 25", ale dokáže po městě 

běžet jako "totální nadčlověk". Speciální běžecká příprava určitě má smysl a může pomoci 

ubrat rozhodující vteřiny. 

 Vojta ztratil na volbách 10+10+20 = 40", což by s přehledem stačilo na  luxusní 2.místo. 

Kapacita tam je veliká, podržet to a jednou to vyjde! 

 Schody v prudkém svahu jsou opravdu ve srovnání s mírně klesající silnicí často hodně 

pomalé. Ale úplně zobecnit to evidentně nejde… ;) 

 Závod byl výborně postavenej, málokdy se stane, že volby opravdu takhle zamíchají pořadím. 
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