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Pohled na celou trať ukazuje, že ženy budou ušetřeny většího probíhání uliček a víc si užijí park, cena za to ale budou
hned dvě volby na začátku trati.

start  K1: Ženy čekala volba hned na začátku
trati a hned na ní to chtělo aplikovat poučku, že
schody nebrat a proto bylo lepší vydat se od
startu hned doprava do kopce.

K1  K2: Velmi podobná volba jako u mužů, také
zde platilo, že nejkratší variantou bude jít zprava
po červené. Na ostatních variantách se příliš
ztrácela výška a byly delší.
Tento postup také umožňoval prohlédnutí si
zbytku trati a připravit si postupy na další
kontroly.

K2  K3: Očekávám, že na postupu na trojku všichni se nikdo červenou
variantou nevydal. Ve starší verzi trati, kdy se běželo z kontroly 2 na 4 však už
tato varianta použitelná byla.

K3  K6: Žádné volby, jen proběhnutí v lesíku a chycení se správných
objektů.

K6  K7: Nejplynulejší červená a nejkratší fialová varianta v tomto
případě vyšly dost nastejno.

K7  K9: Hlavně orazit správné kontroly, v této části parčíku
toho bylo více.

K9  K10: Opět podobný
postup jako u mužské trati,
myslím, že nejrychlejší varianta
byla zelená, kde se člověk
vyhne schodům. Ale ani
červená varianta nevypadá tak
zle.

K10  K11: Jednoduchý postup, najdi akorát tu správnou kontrolu.

K11  K12: Hlavně nevyběhnout do spodního rohu parku, při tomto
postupu je možná lehce překvapivě kratší zelená varianta zcela zprava a
zadní bránou.

K12  K14: Kdo šel přechozí volbu zprava, tak si mohl předem
pěkně prohlédnout svoje další kontroly a neměl pak žádný
problém s identifikováním správných stromků.

K14  K15: Stejný postup jako u H21L, nejlepší bylo
prokličkovat skrz kanopy a seběhnout pro kontrolu po rampě.

K15  K16: poslední zkouškou pozornosti a čtení popisů byl
postup na předsběrku. Ač se to z mapy na první pohled
nezdá, tak rychlejší a plynulejší byl modrý postup zleva.

K16  cíl: závěrečný doběh problémy určitě nečinil.

