
10. 2. 2015 - SPRINT, Doksy 

Nutno brát v úvahu různý stav fyzické kondice na konci soustředění. U některých hlavně trestný rozklus + výklus na předchozí 

trénink . U holek hrála roli tempová rychlost. 

Postupy: http://www.obpostupy.cz/scripts/reitti.cgi?act=map&id=910&kieli=cs 

H - 2,9 km, 11 k; D - 2,4 km, 9 k 

 

H1, D1 - společná jednička; jednoduchá 2D geometrie - plná modrá nejde za kontrolu, závodník navíc tolik nekličkuje, takže 

drží rovnoměrné tempo; nejrychlejších časů však kluci i holky dosáhly na plné červené variantě (397 m), která byla mnohem 

více využívaná… kdo po seběhu z pěšiny plácnul start? 

H2 - modrá varianta je chyták - nejde sice tak daleko od čáry, ale je pravoúhlá a navíc na konci křižuje postup 

          

 

H3 - výhodnost pravé varianty je vidět v první půlce postupu 

H4 - 3 základní varianty (červená, modrá a zelená) doplněny o 

některé delší varianty; nejkratší modrá, kde se však několikrát 

zatáčí, kratší seběh z centra je navíc po schodech; z toho pohledu 

mi přijde dobrá červená varianta (767 m), která je delší jen o pár 

metrů, ale rychlá a skluzná, také s jasnější koncovkou… 

nejrychlejší mezičas měl rychlý Bandaska na středové zelené, se 

svým tempem však mohl ztratit téměř 10“ oproti červené, 

unavený Vojta na červené zaostal jen o 4 s (výhodnost červené 

varianty potvrdil i podobný postup u holek) 

H5 = D9 - drtivá většina volí pravou variantu, u holek Janča zleva 

na schodech ztratila 4“  



 

                                      

H7 - 3 základní varianty, čárkovaně jsou naznačeny spíše teoretické podvarianty; nejrychlejší mezičasy jsou na modré variantě 

(550 m), Sebo na červené a Bandaska na zelené ztratili 13“, resp. 14“ 

H8 - nutné vnímat most v koncovce postupu (bohužel byl překreslený kolečkem), ovšem i tady je jakékoliv mapování delší než 

2“ ztrátové 

   

H9 - nejrychlejší mezičasy jsou zprava po pevném, na postupu zleva nabral rychlý Bandaska 4“ 

H10, D6 - červená varianta není příliš lákavá, ale o cca 50 m kratší! Psotup potvrzuje nejrychlejší Oťas i chybující Bandaska, 

který zde špatně oběhl panelák… Holky mají opačný postup a Terka Nováková na stejné červené vítězí o 11“!  

H11, D5 - bohužel neznáme nejrychlejší Šimonům postup, ale většina lepších mezičasů shora jde po zelené zprava. Holky šly 

znovu obráceně, nejrychleji šplhala přes zakázanou skálu Eliška, která si zopakuje zakázané značky v ISSOM . Další 

nejrychlejší časy Terky J. a Janči jdou po červené spodem, takže oproti klukům obráceně. Důvodem bude nejspíš fakt, že 

odspodu se lépe hledal průchod mezi skalami. 

 

 

 

 

H6 - vracečka zprava jasně delší; mezi 

červenou a zelenou se nevyplatí dlouho 

přemýšlet…

 



D - 2,4 km, 9 k 

                 

D2 - podobná situace jako u kluků. Nejrychlejší Terka s Jančou však běží modrou variantu zprava. I tak zde berou první a 

druhý mezičas. 

D3 - červená varianta (320 m) opět možná vede dál od čáry než postupy zprava, ale s přímým náběhem ke kontrole; varianty 

zprava prodlužuje právě až závěr. 

   

 

D7 - zelená má nejpříjemnější podklad, ale ani tady se nevyplatí dlouho přemýšlet. O 3“ 

vítězí Janča právě na zelené.  

D8 - Janča volí nejkratší variantu a stahuje na Terku další 3 vteřiny. Postup potvrzuje i druhý 

mezičas Terky N. 

Cíl - Nejkratší varianta je i nejrychlejší. Janča na červené variantě zprava ztrácí na Terku 11“! 

 

D4 - podobný postup jako u kluků a vítězí i stejné postupy - Janča 

plným červeným a rychle běžící Terka plným zeleným. Třetí mezičas 

má Terka N. zprava na plné modré se ztrátou 10“. 


