MSJ šprint, dlhá trať a štafety
V stredu, za nie príliš priaznivého počasia, pokračovali MSJ bojmi o medaile v najkratšej disciplíne. Trate
šprintu viedli mestskou časťou Pispala pri jazere Villilansalmi. Technicky náročnejšie úseky v zastavanom
území, kde bol dôraz kladený na výber najrýchlejšej varianty, sa striedali so super rýchlymi parkovými
pasážami. Zaujímavým bol štart priamo z brehu jazera.
Dušan dobehol na 95.mieste so stratou 2:18 minúty na víťaza Olli Ojanaho (FIN). Andrea skončila na
112.pozícii a Antónia na 115. mieste, keď obe zaostali za víťaznou Simonou Aebersold (SUI) 4:05 resp.
4:15 minúty.
Piatková dlhá trať bola opäť v réžii fínsko-švajčiarskej dvojice. V napínavom súboji na fyzicky ťažkej trati
zvíťazil Olli Ojanaho (FIN), keď o svojom triumfe rozhodol až na posledných troch kontrolách. V ženskej
kategórii Simona Aebersold (SUI) sa dostala do čela hneď v úvode a vyhrala systémom štart-cieľ.

Dušan podal na trati vyrovnaný výkon a okrem hrubej štvorminútovej chyby na prvú kontrolu
a dvojminútovej straty na postupe na pätnástku si po technickej stránke počínal veľmi dobre. Nakoniec na
takmer 11km trati skončil na 73.mieste so stratou 19 minút na víťaza.
Rovnako tak naše dievčatá zvládli 7,6km dlhú trať uspokojivo, najmä čo sa týka orientačnej techniky.
Antónia podobne ako Dušan sa v závere postupu na prvú kontrolu odklonila príliš vľavo, čo ju stálo 3
minúty. Andrea na trati mala iba dve malé zaváhania na štvrtú a šiestu kontrolu a nebyť nie celkom ideálne
zvolenej stratégie na dlhom postupe, mohla skončiť o niekoľko priečok vyššie. Andrea dobehla na
107.mieste s 35 minútovou stratou a Antónia na 113.mieste s 37 minútovým mankom.

Hneď na druhý deň po náročnej dlhej trati program MSJ pokračoval pretekom štafiet. Trate boli situované
v priestore posledných troch kontrol dlhej trate a viedli mierne kopcovitým terénom so strednou hustotou
ciest. Staviteľ tratí tak preveril orientačnú techniku juniorov rovnako ako aj ich atletickú pripravenosť.
Bez váhania možno konštatovať, že chlapci podali vynikajúci výkon. Jakub Chupek so stratou len niečo
cez tri minúty bol na odovzdávke na 25.mieste.

Dušan urobil asi minútovú chybu na ôsmu kontrolu a v dohľadávke na jedenástu kontrolu zaváhal asi na
20-30 sekúnd. Napriek tomu, že strata na čelné pozície narástla na viac ako sedem minút, Dušan dobehol
na 15.mieste. Jakub Dekrét na treťom úseku odovzdal všetky svoje sily a s drobnými mapovými chybami
doviedol štafetu Slovenska do cieľa za víťaznými Nórmi na 17.mieste v neredukovanom poradí.
V ženskej kategórii ako prvá z našich do lesa vbiehala Tereza Miklušová. Trať sa jej podarilo absolvovať
bez väčších mapových chýb a so stratou 11 minút odovzdávala na 32.mieste. Andrea v úvode trate
nezvládla dohľadávku a trojminútová chyba znamenala posun o tri pozície nižšie v priebežnom poradí.
Následne bez chýb stratu pomaly sťahovala a na diváckej kontrole prebiehala na 29.mieste.

Štyri kontroly pred cieľom si Andrea neskoro uvedomila nesprávny smer nábehu na kontrolu, čo ju stálo
okolo 45 sekúnd. Nakoniec v cieli do posledného úseku vyslala Terezu Šmelíkovú na 30.mieste. Tereza
nemala svoj deň a chyby na tretiu a štvrtú kontrolu znamenali veľkú časovú stratu. Slovenská dievčenská
štafeta napokon skončila za majstrovskou štafetou švédska na 33. mieste v neredukovanom poradí.
Antónia do štafetových bojov nezasiahla a trať absolvovala v neklasifikovanej mix štafete.

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.

