
13:15, Bára vybíhá. Na rozdíl od holek před ní více traverzuje, podbíhá skalní hřbet zprava. 

 

Zajímavý bude postup z 3 na 4. Většina holek chodí rovně, od stolu se mi ale jeví rychlejší varianta po 

ceste zprava (kudy běží Sklenářová). Uvidíme, kudy půjde Bára. 

Bára lehce nachází 1. kontrolu a dle délky hada se zdá, že stáhla již 1 min na Terezu Čechovou, která 

startovala 2 minuty před ní. 

 

I Bára se na 4. Kontrolu vydává přímo přes kopec. Rozdíl od Čechové zatím stále 1 min. 



 

Postup na 5 - Bára opět trochu stáhla na Čechovou. Výborně běží Teplá, startovala 2 min před 

Čechovou a je již hodně před ní. 

 

Bára cca 30 sec. chyba v dohledávce 6. kontroly. Škoda, odstup od Čechové opět cca 1 min. 



 

Bára chybuje ve směru v seběhu na 7. kontrolu! 

 



 

Výběh na 9. Kontrolu. I přes chybičky na předchozích kontrolách má Bára od Čechové nyní nejkratší 

rozdíl – má ji 45 vteřin přes sebou. Dožeň ji! 

 

Bohužel chyba v dohledávce 9. Kontroly. Další půlminuta. Čechová se vzdaluje na 1:15 



 

Následuje krásný dlouhý přeběh na 12. kontrolu. Čechová vybíhá hodně do kopce, ale může to být 

dobrá varianta, s využitím cest a snažší dohledávkou zprava. Kudy půjde Bára? 

 

Tak Čechová nejde přímou variantu, ale stáčí se pod kopcem vlevo po cestě. Taky dobré. Bára začíná 

obíhačku zleva. 



 

Ne tak nízko! Báry postup je dobrý, ale chtělo by to teď traverz na cestu, kde momentálně běží 

Čechová. Níž je kamenné pole, které běh zpomalí… 

 

Bára seběhla moc nízko  ke kontrole 12 vlastně znovu stoupá. Teď se potkávají s Čechovou, ta šla 

lepší postup. 



 

15.kontrola. Bára ztrácí 1,5 min na Čechovou. Ta dobíhá Mullis. 

 

Při postupu na 16 se opět Bára stáčí moc vlevo. Probíhá zbytečně přes kamenné pole v hustníku, 

které šlo podběhnout… 



 

Bára chybuje v dohledávce 16. kontroly… cca 30 vteřin. Čechová v tandemu s Mullis Báře nyní o dost 

utekla. 

 

 

 

Bára se blíží do cíle. Těžký závod, Bára se nevyvarovala řady chyb. Ale evidentně chybovaly i 

soupeřky. Nakonec 10. místo, za mne hezké.  



 

 

 

 

 


