
ROZBOR POSTUPŮ NOMINAČNÍHO ZÁVODU NA KLASICKÉ TRATI NA JMS 2014

Juniorky:

kontrola č. 2

- vrchem zprava 3:31/1. - Klára Procházková
- traverzem přímo 3:34/2. - Anička Štičková
- spodem po cestě zleva 3:44/5. - Lenka Svobodová

Spodem mírně nevýhodné, svah byl už natolik příkrý, že objekty v něm nebyly vidět.

kontrola č. 3

- přes kopec oplocenka zleva 4:16/1. - Káťa Chromá
- okolo zprava 4:26/2. - Anička Štičková



- spodem po cestě zleva 4:51/7. - Pája Horová
- přes kopec oplocenka zprava 4:56/8. - Klára Procházková
- přes hustník lehce zprava 5:21/18. - Maky Tesařová

Nejjednodušší a nejkratší přes kopec, hustník musel dost zpomalovat... V některých případech jako 
třeba tento nemusí být obíhání kopce to nejlepší. Pokud se jedná o kratší postup a navíc je 
jednodušše realizovatelný, může být varianta přes kopec velmi rychlá.

kontrola č. 4

- po asfaltu zleva 7:38/1. - Eliška Kulhavá a 8:00/2. Klára Novotná
- zprava spodem 8:23/4. - Simča Chládková
- středem spodem 9:02/10. - Majda Tužilová
- dlouhá obíhačka zleva 9:30/12. - Pája Horová

I když varianta po asfaltu byla delší a měla těžší dohledávku než zespoda, tak jednoznačně 
nejrychlejší. Na druhou stranu zase byla bez převýšení. 

kontrola č. 11

- zprava a nejlepší koncovka 20:31/1. - Anička Štičková a Simča Chládková
- 20:46/3. - Markéta Novotná
- delší zprava, navíc bez ušetření vrstevnic, přesto slušný čas 21:26/6. - Klára Procházková
- na začátku postupu pravděpodobně pomalejší stoupání terénem na vrchní cestu 21:34/10. - Kikča 
Hlubučková
- zleva ... pravděpodobně jakákoliv varianta zleva obory by byla časově výrazně delší cca 2-3 



minuty 25:38/18. - Lenka S.

Hodně, jak u holek tak u kluků, se chybovalo v závěrečné pasáži seběhu ke kontrole. Náběh z kopce 
na kontrolu je jedním z nejrizikovějších faktorů v dohledávce. Proto si dopředu vymyslete 
jednoduchou variantu, kterou pak zrealizujete. Nenabíhejte tyto kontroly tak nějak na tušáka, 
specielně na konci závodu. Radši si zpomalte a v klidu dohledejte.

Pozn. : zveřejněny jsou postupy vždy prvních tří a nebo další odlišné varianty. Bohužel z důvodu 
brzkého odjezdu nemám k dispozici postupy M. Novotné.  


