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Připravil stavitel tratí Adam Hájek

Pohled na celou trať slibuje jak motání se v uličkách Starých Vršovic, tak důkladná prohlídka horní i spodní části
Havlíčkových sadů a lehké nakouknutí do Perucké stráně.

start  K3: Začátek vyžadoval pozornost
závodníka od chvíle, kdy vzal mapu do ruky, po
velmi krátké dobé musel odbočit do vnitrobloku pro
jedničku a pak pokračovat na další 2 jednoduché
kontroly. Čas na vymyšlení postupu na čtyřku tam
je, ale není ho moc.

K3  K4: První volba trati měla jasné pravidlo, drž
se co nejblíž čáry. Rozdíl mezi červenou a modrou
variantou je, při uvažování ražení trojky
bezkontaktně, minimální. Jít zcela zprava nejen
nebylo kratší, ale ani se neušetřily schody. Ty se
ušetří na fialové variantě, ta je ale už příliš dlouhá.

K4  K6: Pátá kontrola opět zkoušela závodníkovu pozornost a během
transportního postupu na šestku bylo dost času na promyšlení následujícího
postupu.

K6  K7: Klíčový postup trati se pochopitelně
musel nacházet ještě v části Starých Vršovic.
Závodník by měl hned odhalit, že správná volba
bude zprava, tedy když bude pokračovat ve směru
ve kterém na šestou kontrolu přiběhl.
Vzdálenostně to není velký rozdíl, ale na levé
červené variantě jsou dlouhé schody, a před nimi
zbytečná ztráta výšky. Dle vzdálenosti se zdá
nejlepší pravá červená a fialová varianta a tak to
taky je i když se vezmou v úvahu vrstenice. Na
ostatních variantách se totiž ztrácí příliš mnoho
výšky.
Tento postup také umožňoval prohlédnutí si
zbytku trati a připravit si postupy na další kontroly.

K7  K8: Lehký transportní postup na Grébovku, chtělo to trochu roztočit
nohy po dlouhém kopci.

K8  K9: Postup na vyhlídkovou kontrolu nad
vinicemi, na které jsme nedostali povolení pro využití
při závodě.

K9  K10: V dalším postupu se závodníci podívali na
Grotu na kterou je čekal jednoduchý postup. Zvolit to
chtělo zleva, ale ani pravá varianta nebyla špatná.

K10  K12: Návrat do horní části parku namohl nohy
dalším kopcem, ale umožnil závodníků, finálně se
rozhodnout kudy jít poslední velkou volbu závodu.

K10  K13: I přes schody na postupu bylo lepší jít tuto
část zleva, záleželo ale taky na plánovaném odběhu na
další kontrolu.

K13  K14: Rozhodující postup
v této kategorii. Zdá se velmi
nevyrovnaný, ale potřeba upozornit,
že na zelené variantě šel závodník
dvoje dlouhé a dvoje krátké schody,
zatímco na modré se dalo běžet
celou dobu z kopce po trávě. Kdo měl
dlouhé nohy a nebál se to pustit
z kopce mohl z modré vytěžit.

K14  K16: blíží se závěr závodu, ale tady určitě prostor na odpočinek nebyl.
Pohlídat si svojí kontrolu mezi dalšími, které se v parku nacházely bylo v tomto
případě dost důležité.

K16  K17: Na tomto postupu chtělo hlavně si pohlídat spodní bránu do Perucké stráně a nevyrazit bezhlavě po
čáře. Po levém mostě to bylo rozhodně lepší a ještě byl pak odběh ve správném směru.

K17  K19: Krátká smyčka do Perucké stráně neskrývala
žádné zrady.

K19  K20: Nejlepší variantou bylo prokličkovat v kanopě
a seběhnout si po rampě na kontrolu.

K20  K21: 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.

K21  cíl: teď už
jen zasprintovat do
cíle

