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První dva úseky jsou na rozkoukání, nic zásadního se neděje. Až tedy na to, že se na 2. kontrole po pouhých 5 a půl
minutách závodu dostává do vedení Eva Kabáthová a tohle postavení bude překvapivě s přehledem kontrolovat až do
oražení cíle. Celý závod absolvuje téměř bez chyb, snad jen na 3. kontrolu malinko zaváhá, ale svou chybu záhy koriguje
a na tomto postupu zaostává o pouhých 11 sekund. Její soupeřky naopak mají své slabší chvilky a tak má závod žen
vítězku, se kterou asi nikdo nepočítal.
Postup 2-3
Jeden ze 3 stěžejních postupů závodu rozděluje ženy do 3 základních variant. Na červené středové variantě zabíhá
nejrychlejší čas Horčičková, Kabáthová se rozbíhá vstříc dlouhé severní obíhačce, na které se ale vrstevnice neušetří,
zato se naběhne o hezkých pár metrů navíc, včas si to ale uvědomuje a vrací se na stopu Vendy Horčičkové. Míša Omová
vystoupá na začátku drsný kopec, aby se vzápětí vrátila o několik vrstevnic zpátky dolů, její vrchařské tempo je ale velmi
solidní a běží stejně rychle jako Kabáthová. Všechny pozdější medailistky již zde dávají najevo, že jim to dnes půjde
pěkně svižně od nohou.
Kamila Gregorová spoléhající na své běžecké dispozice zde naznačuje svou taktiku vše okolo, která však dnes moc
nefunguje, jak se bude moci ještě několikrát přesvědčit. Naopak vítězka jednoho z rozběhů zkušená Zdenka Kozáková
prokazuje odvahu a volí jižní variantu, když od kontroly odbíhá pod velmi ostrým úhlem. Její čas ale přesvědčuje o
správnosti volby a je jen o 4 sekundy pomalejší než volba Horčičkové. Naopak se zdá, že vítězka jednoho z rozběhů
Lenka Poklopová, ač zřejmě velmi dobře fyzicky připravená, nezvládá moc závod po taktické stránce. Její téměř
horolezecká stopa překonává 24 vrstevnic (to je o 10 více než stopa Vendy Horčičkové na stejné vzdálenosti).
Postup 3-4
Čelo závodu jde téměř identicky s podobnými časy, Gregorová volí postup na silnici a znovu výrazně ztrácí. Na 4.
kontrole je po necelých 30 minutách první občerstvení a mezičasy jsou následující:
Vede Kabáthová, 17 sekund za ní je Horčičková, do minutové ztráty se vejdou ještě Zvěřinová, Hermanová a Omová.
Iveta Šístková ztrácí již 1:23.
Postup 5-6
Druhá zásadní volba rozděluje ženy na dvě větve, výsledek by byl podobný, nebýt času Lenky Poklopové na západní
variantě. Její čas je totiž téměř o minutu lepší než čas ostatních závodnic z čela závodu. Lenka se sice posouvá jen na
průběžné 11. místo, kdyby šla ale dále čistě, mohla by se vrátit do závodu. Její momentální ztráta na Kabáthovou je 2:38.
Závod je stále velmi vyrovnaný, Martina Tichovská, která je momentálně na 8. místě, ztrácí necelé 2 minuty. Rozhodne,
kdo vydrží nasazené tempo kontrolovat až do cíle a poběží bez výrazných minel. Po otáčecí kontrole v zarostlém
hustníku, kde jsou zgeneralizované negativní tvary do 15kového měřítka, což některým závodnicím nadělá mírný
problém (Zvěřinová + 1:03, Poklopová + 1:14), následuje snadný postup na 7. kontrolu, kde mají závodnice šanci načíst
následující nejdelší postup závodu. Je zřejmé, že tam se rozhodne, zbytek trati už vypadá jednoduše.
Postup 8-9
Na otázku „Kdo se vydá na asfalt?“, odpovídá rázným bouchnutím do stolu Kamila Gregorová. S ní však ještě důrazněji, a
to na téměř celé 2 asfaltové kilometry se vydává do předlouhé obíhačky i Iveta Šístková. Obě asfaltérky jsou naštěstí
pokořeny výkonem Evy Kabáthové na levé variantě, jinak by se musel autor tohoto článku do pekla propadnout. Je to
sice jen o 22 sekund, ale ty zase posouvají Evu Kabáthovou vstříc titulu. Na vrchařské variantě středem je nejrychlejší
Lenka Poklopová a jejích nastoupaných metru v tomto závodě se opravdu těžko dopočítat. Stejně běží i další 2
medailistky Míša Omová a Venda Horčičková. Zásadní ale je, že si na tomto postupu prohazují hodnotu cenného kovu.
Jestliže před tímto postupem byla Venda stále před Míšou, teď už tomu tak není a navrch má Míša. Mezi tyto dvě dámy
se dostává druhým nejrychlejším časem na postupu Iveta Šístková. Otázka je, jestli to nebylo přece jen trochu
kontraproduktivní. Iveta má za sebou malé Běchovice a navíc v závěru drsný výstup na desetivrstevnicovou stěnu. To se
musí zákonitě projevit na dalším postupu.
Pořadí na 9. kontrole: 1.Kabáthová 58:27, 2.Omová 59:59, 3. Šístková 60:23, 4. Horčičková 60:35, Pouze Kabáthová má
výraznější náskok (1:32), dalších 8 závodnic se vejde do 2 minut, tak je závod vyrovnaný.
Postup 9-sběrka
Na postupu 9-10 si bere Horčičková bronzový post nazpět a už ho do cíle nepustí. Je rozhodnuto. Iveta Šístková
průběžně ztrácí i na dalších postupech a zezadu se naopak dotahuje Martina Zvěřinová, její výborný závěr jí však stačí
jen na dělené 4. místo spolu s Ivetou. V traverzu na 11. kontrolu nabírá přes půl minuty i vedoucí závodnice, malá chyba
jí však nakopne k nejrychlejšímu závěrečnému výběhu a sprintu pro zasloužené zlato.

