
Ustát to obtížné, ustát i to lehké - MS 2010, middle ženy 
 

 



 
K1 - Televizní kontrola hned na úvod mnohé překvapila. Je to vážně ono? Nespletla jsem se? 
 
K2, K3 - Srázky nabíhané shora jsou vždy nepříjemné. Kdo si věří až moc, může hodně ztratit. 
Annika Billstam tu přišla o medaili. 
K4 - Jeden z mála komplexně náročných postupů na této trati. I tady to sice hlavně chtělo běžet 
rychle, ale dalo se ztratit - jako to předvedla např. bronzová Marianne Andersen. Obíhačka Heleny 
Jansson je v tomto případě trochu samoúčelná, a také jasně prodělečná. 
 
K5 - Nekomplikovaný postup, kde bylo jen potřeba přesně naběhnout kontrolu. Anni-Maja Fincke 
byla díky své výškově necitlivé obíhačce jednou z mála, kdo tady výrazně ztratil. 
 
K6, K7 - Zdánlivě formální televizní úsek. Vedoucí Minna Kauppi tu však z nepozornosti ztrácí 
cenných dvacet vteřin. Že už by řešila volbu na osmičku? Po úvodní části závodu má Dana 
Brožková stále šanci na špičkový výsledek - průběžně je pátá (Vendula Klechová 12., Radka 
Brožková 15.). 
 
K8 - Dlouhotraťařský postup přes hlušší část prostoru zpestřil stavitel, podobně jako na sprintu, o 
umělou překážku. Jako už po několikáté na tomto mistrovství, nejrychlejší se ukázala ta orientačně 
nejméně hodnotná varianta s využitím pole. Tento poměrně neskandinávský úsek našim ženám 
paradoxně vůbec nevyšel. Dana a Vendula tu i přes solidní volbu ztrácejí minutu, Iveta a Radka 
zasekávají své šance v hustnících kolem zakázaného prostoru - ztráta dvě a tři minuty. 
 
K9-K12 - Řetízek kontrol, kde se nedalo pořádně ztratit. Trochu záhadná je ztráta 23", kterou 
nabrala v seběhu na K12 Minna Kauppi - že by podobný problém s desorientací na zmatečně 
vyznačeném povinném úseku jako u mužů? (Mimochodem, seběh zvládla nejrychleji Radka 
Brožková.) 
 
K13 - Simone Niggli nabíhá kontrolu odspodu a v nejisté dohledávce ztrácí půlminutu, která ji pak 
v závěrečném souboji o zlato fatálně chybí. Šanci na skvělý výsledek v první desítce tu 
podběhnutím bohužel pohřbívá i Vendula Klechová. 
 
K14 - Jednu z mála opravdovějších orientačních výzev vyřešila domácí Marianne Anderson poměrně 
jednoduše - držela se v údolí zelená nezelená až ke světlině. Pak už jen kolmo na vrstevnice. To 
Minna Kauppi se snažila prodloužit si kontrolu po hřbetě, na kterém však člověk záhy ztrácí přehled 
o své pozici. Originální obíhačku použila opět Helena Jansson - a tentokrát se její půlminutová 
ztráta jeví jako poměrně překvapivá.  
 
K15 - Simone Niggli jako by tušila, že na čtrnáctce ztrácela vteřinu na zlato. Jako jedna z mála na 
patnáctku neudrží směr a ztrácí přes půl minuty. Minna Kauppi naopak sází vítězný mezičas. Je 
rozhodnuto. 
 
K16 - Nebo ne? Místo na předsběrku míří Minna přímo k cíli... Ty seběhy k aréně by staronová 
šampiónka měla ještě dopilovat...    
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