MSJ vo Fínsku začalo krátkou traťou
Kvalifikácia krátkej trate bola situovaná v mierne zvlnenom teréne s rôznou priebežnosťou. Prvá polovica
tratí bola postavená v technicky náročnejšom teréne s množstvom detailov. Druhá polovica kvalifikácie
otestovala skôr fyzickú pripravenosť pretekárov a jemnocit pre dohľadávku.
Do A-finále postupovalo prvých dvadsať z každého rozbehu. Žiaľ nikomu z našich (košických) pretekárov
sa do A-finále postúpiť nepodarilo.

Dušan mal smolný začiatok kvalifikácie. Po smerovej
chybe v prvých stovkách metrov korigoval svoj postup, no v rovinatom teréne bez výraznejšieho
záchytného bodu stratil až 8 minút. Ďalšie menšie zaváhanie /jeden až jeden a pol minúty/ mal na siedmej
kontrole. V ostatnej časti preteku Dušan bežal výborne a jeho medzičasy dokazovali, že jeho výkonnosť je
porovnateľná s top 40 najlepšími juniormi na svete. Dušan skončil vo svojom rozbehu nakoniec na 42.
mieste.

Technický úvod kvalifikácie sa stal osudným aj pre naše dievčatá. Andrea po dobrom začiatku len o pár
metrov minula druhú kontrolu a v následnej dohľadávke stratila tri a pol minúty, čo ju odsunulo na
priebežné 45. miesto. V ďaľšom priebehu podala technicky stabilný výkon, no bežecky to už nedokázala
vytiahnuť lepšie ako na 36. miesto. Takisto druhá kontrola bola nešťastnou pre Antóniu. Po výborne
zachytenom úvode trate nesprávny smer odbehu od kontroly ju vyniesol príliš vľavo od čiary. Po vybehnutí
na vidlicu ciest sa ocitla o poschodie vyššie ako sa pravdepodobne domnievala a ani po následnej úprave

smeru nábehu sa kontrola pred ňou neobjavila. Na tomto postupe strata na líderku jej rozbehu narástla na
14 minút. Na ďalších kontrolách sa už vyvarovala vážnejších chýb čo stačilo na konečné 47. miesto.
Dušan v dnešnom finálovom preteku znovu okúsil aké nekompromisné fínske terény môžu byť. Smola sa
mu opäť lepila na klincáky a nevyhol sa niekoľkým hrubým chybám. Napokon skončil v C-finále na
41.mieste.
Staviteľ tratí preveril finalistov podobným spôsobom
ako v kvalifikácii. V úvodnej časti trate dominovali
krátke postupy vyžadujúce presnú orientáciu, za
ktorými nasledovali dlhšie ponúkajúce pretekárom
možnosť výberu postupu.
Andrea odbehla stabilný výkon s menším zaváhaním
na tretej kontrole. Celkovo skončila na 29. mieste v Bfinále.
Antónia zrejme poučená z kvalifikácie postupovala
úvodom trate opatrnejšie a čelo pretekárov je postupne
unikalo až po šiestu kontrolu. Záver trate odbehla
vynikajúco a nestratila na víťazku C-finále ani minútu.
Dokonca zaknihovala najrýchlejší medzičas ôsmu
kontrolu.

Želáme našim, ale aj ostatným SVK reprezentantom rýchlu regeneráciu a držíme palce do zajtrajšieho
šprintu.

