WOC Info 2
Sprint in Olomouc

Anne Margrethe Hausken
Andrey Khramov
mistři světa / world champions

13.39,3 3.20/ 5 3.33/ 3 3.46/ 4 4.07/ 1 4.44/ 2 5.12/ 1 5.28/ 1 6.30/ 1 7.02/ 1 7.49/ 1
3.20/ 5 0.13/10 0.13/ 8 0.21/ 9 0.37/ 6 0.28/ 1 0.16/ 2 1.02/ 3 0.32/ 1 0.47/ 2

14.13,7 3.23/14 3.36/13 3.49/ 9 4.09/ 6 4.53/ 8 5.24/ 8 5.42/ 7 6.46/ 7 7.19/ 6 8.09/ 5 10.18/ 4 10.40/ 4 10.50/ 3 12.05/ 3 13.16/ 3 13.33/ 3 13.57/ 3 14.13/ 3
3.23/14 0.13/10 0.13/ 8 0.20/ 2 0.44/20 0.31/16 0.18/22 1.04/14 0.33/ 3 0.50/ 9 2.09/ 6 0.22/ 9 0.10/ 1 1.15/12 1.11/12 0.17/18 0.24/16 0.16/22

2. Hubmann Daniel
Switzerland

3. Johansson Martin
Sweden

9.54/ 1 10.15/ 1 10.26/ 1 11.36/ 1 12.46/ 2 13.03/ 2 13.25/ 2 13.39/ 2
2.05/ 1 0.21/ 4 0.11/ 4 1.10/ 2 1.10/ 9 0.17/18 0.22/ 2 0.14/ 2
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13.36,9 3.17/ 2 3.30/ 2 3.43/ 2 4.11/ 8 4.44/ 2 5.13/ 2 5.30/ 2 6.31/ 2 7.04/ 2 7.50/ 2 9.58/ 2 10.18/ 2 10.29/ 2 11.36/ 1 12.41/ 1 12.57/ 1 13.20/ 1 13.36/ 1
3.17/ 2 0.13/10 0.13/ 8 0.28/43 0.33/ 1 0.29/ 3 0.17/10 1.01/ 1 0.33/ 3 0.46/ 1 2.08/ 5 0.20/ 1 0.11/ 4 1.07/ 1 1.05/ 1 0.16/ 2 0.23/ 6 0.16/22

1. Khramov Andrey
Russia

zmenšeno na 75 %

Start-1 – Všichni z nejlepších zvolili postup zprava, z celého startovního pole běželo zleva – podél
řeky a přes most u 5. kontroly - jen šest závodníků. Nejrychlejší z nich, Michail Mamlejev, byl s časem 3‘48‘‘ o více jak půl minuty za nejrychlejším
časem Ádáma Kovácse.
3-4 – Nejednalo se o náročný postup, ale Chramov ztratil postupem příliš zprava 8 sekund na
nejrychlejší mezičas Øysteina Kvaal Østerbø.
4-5 – Johansson zde ztratil 11 sekund na Chramova, když odběhl špatným směrem. Ani z mužů
neběžel nikdo zcela přímo přes val. Z první desítky měl tímto směrem namířeno pouze Jan Procházka, ovšem proto, že zakázaný prostor přehlédl. Nahoře si pak všiml pouze jej, nikoliv pěšiny,
po které jej bylo dovoleno proběhnout. Zareagoval tedy pouze tak, že vrchol valu zcela oběhl
z pravé strany. Ztratil tak okolo 15 sekund a tím
i možnost medailového umístění. Nutno dodat,
že byl již večer a bouřkové počasí snižovalo úroveň denního světla, takže bylo náročné rozeznat
už jen zakázaný prostor vyznačený neohraničeným šrafováním, natož velice tenkou pěšinu.
O medaili na tomto přišel rovněž Øystein Kvaal
Østerbø, který ztratil 50 s hledáním SI čipu…
6-7 – Zde se vzdálil šance na medaili Tomáš Dlabaja, který orazil ženskou kontrolu, umístěnou
na postupu. Pak od ní odběhl doleva, míříc tedy
již na 8. k. Chybu si uvědomil až u řeky, odkud se
tedy musel vrátit.
7-8 – Většina z první desítky běžela zleva, Gueorgiou, Dlabaja a Haldin zprava. Z nich byl nejrychlejší Dlabaja, se ztrátou tří vteřin na Chramova.
Při postupu zleva bylo důležité nepřehlédnout
branku do parku, což se stalo například Mikkelu
Lundovi, který tím ztratilo kolo 20 sekund.
8-9 – Obě volby byly v podstatě rovnocenné, Johansson zleva měl zcela stejný čas jako Chramov
běžící zprava.
9-10 – Většina závodníků běžela přes levý most,
z nejlepších deseti zvolili pravý Procházka a Kerschbaumer. Procházka byl o sedm sekund pomalejší nežli Chramov.
10-11 – Postup podél řeky byl jednodušší na
mapovou techniku, ale pomalejší, z první desítky jej zvolil pouze Dlabaja, který tím ztratil deset

Analýza postupů - muži

Start-1 - All from the top ten chose the right
choice. Six runners took the way to the left,
crossing the river near the ﬁfth control. Mamleev was the fastest on this choice, but with
time 3.48, he was still over half a minute slower
then the fastest time of Ádám Kovács.
3-4 – This leg doesn’t look to be diﬃcult, but
Khramov ran too far to the right, which meant
an eight second slower time than the fastest
of Østerbø.
4-5 – Here Johansson made a mistake when
leaving the fourth control in the wrong direction before he returned to the same direction as

the others. Here he lost 11 seconds to Khramov.
But what is more noteworthy is the possibility
to run straight over the hill, which was taken by
absolutely no runner from any category, athough some even climbed up. From the top ten Jan
Procházka did this, but just because at ﬁrst he
overlooked that there was an embargoed area
which he realized was on top. There he decided
to go around from the right side, which cost him
15 seconds and thus also a medal. It should be
remembered that it was already evening, and
because of the rain and storms it was already
quite dark. Thus it might be very hard to recognize a very thin path, even when the embargoed areas were diﬃcult to read. Another sad
story on this leg was for Øystein Kvaal Østerbø,
who lost 50 seconds there while searching for
his SI card…
6-7 – No special route choice challenge, just
the end of any chance for Tomáš Dlabaja, who
punched the women‘s control located just on
the way, turned then left as if running to the
8th, which he didn’t realize before he appeared near the river.
7-8 – Most of the top ten took the left route
choice, Gueorgiou, Dlabaja and Haldin took
route to the right, and of those Dlabaja was
the fastest, losing three seconds to Khramov.
On the left route-choice, it was important not
to pass the entrance to the park. For example
Mikkel Lund lost some twenty seconds here
for this reason.
8-9 – Actually both options were the same, Johansson’s left way took the very same time as
Khramov’s right one.
9-10 – Most of the runners took the left bridge,
but also the right one was used. From the top
ten, Procházka and Kerschbaumer decided to
take this. Procházka lost seven seconds to Khramov, and it seems to be a few seconds slower.
10-11 – Those, who preferred less map rea-

Premiér navštívil
Expozici COH

Prime minister visited
the Orienteering exhibition

Po přestěhování expozice Centra historie
orientačního běhu do Prostějova jí shlédl
i ministerský předseda Mirek Topolánek,
který zde tráví se svými syny dovolenou.
Na snímku je zachycen ve společnosti Jiřího Šubrta (vlevo, hlavní koordinátor zdejšího jednání IOF) a Radana Kamenického,
předsedy Českého svazu OB.

After the Centre for Orienteering History
removed for Prostějov, it was visited by
a very special guest, Czech prime minister
Mirek Topolánek, who is there on holiday
with his sons.

sekund a deﬁnitivně pohřbil šance na medaili.
Ostatní z nejrychlejších běžců již poté nebyli
mezi nejlepšími právě kvůli této volbě.
13-14 – Postup zprava pod zdí zvolil z první
desítky jen Kerschbaumer, ztratil tím okolo deseti sekund.
14-15 – Postup přes náměstí byl rychlejší
a Chramov tím získal zlato. Na 14. kontrole
měl s Hubmannem ještě stejný čas, ale volbou
zprava poté získal pět sekund oproti Hubmannovi, který běžel zleva, stejně jako Johansson.
Výhodnost postupu zprava potvrdila i pozdější zkouška dánského týmu.
Chramov uvedl, že i přes vítězství během závodu ztratil okolo 20 sekund. Kromě postupu na
4. kontrolu už mezičasy ani postupy nevykazují viditelné ztráty – jednalo se již jen o součet
vícero sekundových chyb. Jak bylo zmíněno,
Johansson ztratil 11 s na postupu 4-5, ztráty poté zaznamenal na postupu 7-8 (13 s na
Chramova) a 14-15 (6 s na Chramova), kde
ovšem nešlo o chybné volby. To koneckonců
vcelku odpovídá Johanssonově vyjádření na
tiskové konferenci na adresu Chramovova: „Je
to monstrum!“

Course analysis - men
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ding took the route most to the right along
the river, but none of the medalists did. From
the ﬁrst ten, only Tomáš Dlabaja has chosen
it, and lost about 10 seconds with this. Many
of the runners from the second ten ran to the
right too and lost a top 10 position.
13-14 – Also the right way alongside the wall
was an option. From the ﬁrst ten, only Kerschbaumer took it. Comparing to runners in similar positions, he lost about ten seconds with
this.
14-15 – The choice via the square was faster.
Khramov took it and was ﬁve seconds faster
than Hubmann, who took the left route, the
same as Johansson. And it was just here where
Khramov took over the lead from Hubmann,
because they had the same time on the 14th.
Also a test the Danish team made later conﬁrmed that the right way was faster.
Khramov reported afterwards that he had lost
some twenty seconds in total. Apart from the
leg to the 4th control, neither split times nor
route choices show anything notable and thus
the overall loss was the sum of several very
small ones. As mentioned, Johansson lost 11
seconds on leg 4-5, otherwise his split times
show losses of more seconds on 7-8 (13 seconds to Khramov) and 14-15 (six seconds to
Khramov). But none of them looks to be caused by route choice. This would also ﬁt Martin’s expression about Khramov at the press
conference: „He is a monster“.

The photo shows him (in the middle), accompanied by Jiří Šubrt (on the left, the
main coordinator of IOF congress) and
Radan Kamenický (Czech o-federation
head).
photo: Dušan Vystavěl
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8
12.42,2 3.53/ 5 4.07/ 5 4.22/ 3 4.45/ 2 5.33/ 2 6.05/ 2 6.52/ 2 7.11/ 2
3.53/ 5 0.14/ 1 0.15/ 4 0.23/ 1 0.48/ 6 0.32/14 0.47/ 1 0.19/ 2

12.51,5 3.43/ 1 3.57/ 1 4.10/ 1 4.34/ 1 5.26/ 1 5.57/ 1 6.44/ 1 7.02/ 1
3.43/ 1 0.14/ 1 0.13/ 1 0.24/ 3 0.52/11 0.31/ 7 0.47/ 1 0.18/ 1

13.01,1 3.52/ 4 4.06/ 4 4.21/ 2 4.48/ 3 5.35/ 3 6.05/ 2 6.52/ 2 7.11/ 2
3.52/ 4 0.14/ 1 0.15/ 4 0.27/18 0.47/ 3 0.30/ 4 0.47/ 1 0.19/ 2

1. Hausken Anne Margrethe
Norway

2. Kauppi Minna
Finland

3. Jansson Helena
Sweden

7.47/ 3
0.36/15

7.35/ 1
0.33/ 4

9
7.43/ 2
0.32/ 2

zmenšeno na 75 %

8.01/ 3
0.14/ 1

7.49/ 1
0.14/ 1

10
7.58/ 2
0.15/ 7

8.37/ 3
0.36/11

8.23/ 1
0.34/ 3

11
8.31/ 2
0.33/ 1

8.59/ 3
0.22/ 9

8.44/ 1
0.21/ 3

12
8.51/ 2
0.20/ 1

9.13/ 3 10.45/ 3 12.00/ 3 12.18/ 3 12.43/ 3 13.01/ 3
0.14/18 1.32/15 1.15/ 3 0.18/ 4 0.25/ 1 0.18/13

8.57/ 1 10.28/ 1 11.48/ 2 12.06/ 2 12.33/ 2 12.51/ 2
0.13/ 5 1.31/11 1.20/10 0.18/ 4 0.27/13 0.18/13

13
14
15
16
17
9.03/ 2 10.29/ 2 11.43/ 1 12.00/ 1 12.25/ 1 12.42/ 1
0.12/ 1 1.26/ 4 1.14/ 1 0.17/ 1 0.25/ 1 0.17/ 6

Amongst the top ten women, there were actually no diﬀerent routes takenuntil the13th control . On the leg 4-5, a way straight across the hill
could be taken. None of the top ten took this,
and some of the others even ran round the left
side. Amongst the medalists there were various
ways chosen for dealing with the dark green next
to the 4th control – avoiding to the left, the right
and also through, all being quite comparable.
The fastest on the leg was Celine Dodin, leaving
4th immediately through bushes.
13-14 - All medalists took the way to the right,
but Vinogradova, Brožková, Soes and Juřeníková
took the left route, with Vinogradova being by far
the fastest (1.18, which is 8 to 14 seconds faster
than the medalists), and Brožková and Soes were
still faster than all the medalists.
14-15 - On 14th, Kauppi was still in the lead, but
by just one second, and then she lost six seconds
to Hausken on 14-15. Kauppi took the left choice
there, while Hausken ran via the square which was
faster, as also explained next to the men’s map.

Course analysis - women

U první desítky závodnic se volby postupů až do
13. kontroly nelišily, drobně pouze na postupu 45. Stejně jako u mužů (viz muže), nikdo neběžel
přímo přes val, dokonce se vyskytly i volby zleva,
ale nejlepší závodnice se lišily pouze odběhem
od 4. kontroly – zleva, zprava i přímo keřem, přičemž z jejich časů nebylo zjevné, který postup
byl zcela nejlepší. Nejrychlejší zde byla Celine
Dodin (42 s), která od kontroly odběhla přímo
skrz keř.
13-14 – Všechny medailistky běžely sice zprava,
ale rychlejší byl postup zleva. Z první desítky jej
zvolily Vinogradova, Brožková, Soes a Juřeníková, z nichž první tři byly rychlejší nežli medailistky a Vinogradova, s časem 1:18, dokonce o 8 až
14 s.
14-15 - Na 14. kontrole Kauppi ještě vedla, ale již
pouze o sekundu a poté ztratila na tomto postupu na Hausken šest sekund volbou zleva, zatímco Hausken běžela přes náměstí.

Analýza postupů - ženy

KVALIFIKACE KLASICKÁ TRAŤ / LONG QUALIFICATION

Řekli po doběhu... / Said after ﬁnish...
Jana Panchártková (CZE)

Dana Brožková (CZE)

Jsi první závodnice v cíli, jak to vypadá v lese?
Je to těžké, hodně bordelu pod nohama,
stále nějaké klacky, tady v závěru v těch
hustníkách je to hodně podmáčené, je to
těžké.

Byla jsi jasnou aspirantkou na postup, přiznejme, že nic jiného se od tebe ani nečekalo. Jak
jsi spokojená s dnešním závodem?
No, já jsem byla spokojená tak do poloviny, potom začaly takové pasáže, kde bylo
hodně vodotečí, porostů, bylo to hodně
podmáčené a to mapování je opravdu
jiné, než na které jsme zvyklí.

A jak to vypadá mapově, je to dnes těžký závod?
Tak já bych ani neřekla, je to takový typický závod v Čechách.
Šla jsi dneska dobrý závod, nebo tam byly nějaké chybky?
Tak malé chybky tam byly, tady v těch
hustnících jsem udělala malou kličku
asi na minutu a občas jsem váhala v dohledávkách. Radši jsem se zastavila, než
abych někam ulítla, šla jsem spíše pomaleji.

You are the ﬁrst competitor in the ﬁnish, how
does it look like in the forest?
Well, it’s diﬃcult, a lot of low bushes and
other hindrances, cut branches all the
time, the last part in the green areas is
quite marshy, it’s diﬃcult.
And what about the technical aspects, is it
a diﬃcult race today?
I would not really say so, it is such a typical race in Czech terrain.
Did you do a good performance today, or
were there some small mistakes?
There were small mistakes, in those green areas, I made a small loop of about
a minute and sometimes I hesitated in
approaching the controls. I preferred to
stop and not get lost far away; I ran rather
slowly.
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Dobíhající závodníci říkají, že je dneska těžká
podložka, těžký terén, je to pravda?
No, je to takové podmáčené, je to hodně
těžké.

You were a clear candidate for getting into
the ﬁnal, frankly speaking nothing but the ﬁnal was expected from you. Are you content
about today’s race?
Well, I have been satisﬁed about the ﬁrst
half, then such more diﬃcult parts came,
with a lot of watercourses, vegetation
details, the terrain was quite marshy and
the map-technique is really diﬀerent from
that we are used to.
Competitors coming to the ﬁnish report a heavy ground, a heavy terrain today, is it true?
Well, it’s so marshy, it’s quite heavy.

Eva Juřeníková (CZE)
Jsi spokojená se svým dnešním výsledkem?
Jsem spokojená, běžela jsem dobře, hodně jsem si to hlídala. V těch hustnících
jsem dost zpomalovala, udělala jsem jednu malou kličku tak 15 - 20 sekund. Určitě
by to šlo jít o mnoho rychleji, dnes jsem
šla dost pomalu.
V cíli zatím vedeš, na mezičase tě poráží o 36
sekund Minna Kauppi, každopádně to ale vypadá na jasný postup. Co od sebe očekáváš ve
ﬁnále?
Určitě chci zaběhnout to nejlepší, co ve
mně je. Chci podat precizní výkon, ale
o výsledcích vůbec nesním.

Ani o medaili nesníš?
Tak možná někdy při tréninku o tom přemýšlím, ale jinak se snažím myšlení na výsledky úplně vypustit.

Are you content about your result today?
I am content, I ran quite well, I was very
attentive. In those green areas, I slowed
down quite a lot, I’ve just made such
a small loop of 15 - 20 seconds. Surely, it’s
possible to run much faster, today I ran
quite slowly.
In the moment, you are leading among those having ﬁnished; Minna Kauppi was 36 seconds ahead of you at the split-time control,
in any case it looks like your clear qualiﬁcation. What do you expect would be your ﬁnals?
Surely I want to perform as well as I am
able to. I want to make a perfect performance, but I don’t even dream of my results.
And don’t you dream of a medal either?
Maybe sometimes during my training,
I do think of it, but otherwise I try to leave
out all thoughts of results.
photo: Jan Kocbach

Jan Mrázek (CZE)

Michal Smola (CZE)

Mats Haldin (FIN)

Jsi spokojený se svým dnešním výkonem?
Ano, jsem, dnes jsem běžel dobře, jen
jsem trošku chyboval v těch zelených pasážích, ale jinak jsem spokojený.

V úvodu jsi poměrné hodně ztrácel, co se tam
dělo?
V úvodu byly kontroly ve svazích, srázky,
to bylo dost těžké, na jedné kontrole jsem
nechal myslím až 3 minuty.

Jak jsi dnes běžel?
Bylo to docela OK, jen jsem nechal minutu na druhou kontrolu a pak následovala
dvacetisekundová chyba.

Dnešním výsledkem sis zajistil start ve ﬁnále co očekáváš od sobotního závodu?
Chtěl bych předvést bezchybný výkon
a chtěl bych se vydat ze všech sil.

Pak už jsi běžel čistě, nebo byly ještě nějaké
další chybky?
Potom už jsem běžel bez chyby, ale moc
mi to dneska neběželo.

V pohodě jsi se kvaliﬁkoval do ﬁnále, věříš v sobotu ve svou individuální medaili?
Udělám pro to maximum, pevně v to věřím.

Are you content about today’s performance?
Yes, I am, today I ran well, I’ve just made
a few mistakes in those green parts, but
in general I’m satisﬁed.

Hodně závodníků říká, že dneska byla těžká
podložka…
Stále tam byly nějaké klacky pod nohama,
bylo to těžké.

What was your running like today?
It was quite OK, I just lost a minute on the
second control, and then followed a 20
seconds mistake.

With today’s result, you ensured your participation in the ﬁnals – what do you expect from
Saturday‘s race?
I’d like to make a perfect performance
and I’d like to employ all my eﬀort.

Jak se cítíš na ﬁnálový závod?
Do té doby je ještě ten middle, tam doufám, že se mi už poběží lépe, no a forma
by mohla vygradovat právě v tu sobotu.

You have safely qualiﬁed for the ﬁnals, do you
believe to win an individual medal on Saturday?
I will do as much as I can to do so, I ﬁrmly
believe it.

Sníš o medaili?
No jasně, že sním.

Marián Dávidík (SVK)
Jak se ti líbil dnešní závod?
Ze začátku mi to moc nešlo, dělal jsem
chybky, ale potom jsem se do toho dostal
a bylo to fajn, fyzicky jsem se necítil příliš
v pohodě, ale říkal jsem si, když půjdu bez
chyby, tak to bude OK.
Na jakou disciplínu se tady soustředíš nejvíce?
Běžím middle a long, takže na obě a určitě
taky na štafety. Tam máme s kluky docela
velké ambice, tak uvidíme.

Did you like today’s race?
Well, in the beginning I was not very successful, I made small mistakes, but then
I got into the race and it was ﬁne, I didn’t
feel very well physically, but I believed
that when I do not make mistakes, it
would be OK.
On which discipline do you focus most here?
Well, I take part in middle and long, so
I focus on both as well as, surely, on relay.
In the relay, me and my companions have
quite big ambitions, so, we’ll see.

Daniel Hubmann (SUI)
In the ﬁrst part, you were losing time, what
was happening there, in the forest?
Well, in the beginning, there were controls in slopes, small cliﬀs, it was quite diﬀicult, I lost I think as much as 3 minutes
on a control...
And then you continued properly, or were there further mistakes?
Then I ran without mistakes, but I was not
very fast today.
Many competitors say the soil/ground was
heavy, is it true?
Well, there were always some cut branches, it was diﬃcult...
How do you feel about the ﬁnals?
There is still the middle before, I hope to
run better already there – and my condition could peak just on Saturday...
Do you dream of a medal?
Sure I do.

Vypadáš po doběhu velmi svěže, běžel jsi vůbec dnes?
Bylo to opravdu dobré, neměl jsem v lese
žádné problémy. Byl to téměř perfektní
závod a běžel jsem dobrou rychlostí, celý
závod byl pro mne zábava, nemusel jsem
tolik tlačit na pilu...
Svůj dnešní semiﬁnálový rozběh jsi ovládl,
chystáš se stejný výsledek zopakovat i ve ﬁnále?
Určitě se budu snažit běžet, jak nejlépe
dovedu, rád bych znovu dosáhl na přední
umístění. Tak uvidíme...

You are looking very fresh after the ﬁnish – did
you run today at all?
It was really good, I had no problems in
the forest. It was almost a perfect race
and I was running with a good speed, but
it was all the time fun to run and I didn’t
have to ﬁght too hard.
You dominated your heat in the qualiﬁcation
today – are you going to do the same in the
ﬁnals as well?
Yes, I‘m trying my best and I hope it will
be a place at the top, but we will see.
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Nevítaní diváci
Před závodem kvaliﬁkace klasické trati
zjistili pořadatelé, že místní družstvo nepřesunulo stádo krav mimo prostor, kterým měli přebíhat závodníci. To se poté
naštěstí samo přesunulo k napajedlům,
které se již nalézaly v jiném sektoru. Národní kontrolor Dušan Vystavěl je však
pro jistotu poté ještě hlídal. Na snímku
již vyklizeným prostorem probíhá Anne
Margarethe Hausken, stádo je již na protějším svahu. Zůstal sice zapnutý elektrický ohradník, ale nebyly hlášeny žádné
problémy, které by jím byly způsobeny.

Unwelcome spectators
It was just before the qualiﬁcation race
when the organizers found out the local
co-operative had not moved the herd of
cows out of the area where the competitors were supposed to run. Luckily the
herd moved by themselves to the water
troughs which were already in a diﬀerent
area. Later the national controller Dušan
Vystavěl was observing them just to
be sure. You can see Anne Margarethe
Hausken running through the emptied
area (in the photo); the herd is already
on the opposite slope. The electric fence
continued to be turned on but no problems were reported.

Finské hvězdy bojují
Heli Jukkola zažívala během kvaliﬁkačního závodu klasiky velkou bolest kvůli svému zraněnému rameni (zranila se asi před
měsícem při závodech ve Finsku), i přesto
však dokázala zaběhnout trať v solidním
čase. Musí se ale nyní zamyslet nad tím,

zda-li dokáže vydržet
celý týden a závodit ve všech zbývajících závodech.
Minna Kauppi, která spolu s ní rovněž
obhajuje mistrovský titul na klasické trati
(long), se na poslední kontrole při kvaliﬁkaci silně udeřila hlavou do stromu a byla
značně omráčená, když dobíhala do cíle.
„Nevzpomínám si na nic, ani na to, že jsem
se do hlavy práskla,“ říká. Zranění nebylo
tak vážné, aby potřebovalo šití. Trocha
odpočinku a Minna snad brzy bude zase
v pořádku.

Finnish stars in the wars
Heli Jukkola had quite a lot of pain from
her injured shoulder during the long Q
race, although she did manage to complete her course in a respectable time.
She must be wondering if she can last the
week and compete in all the remaining
races.
Her fellow defending champion Minna
Kauppi hit her head hard on a tree by the
last control and was quite dazed when she
got to the ﬁnish. “I can’t remember anything
about it, or even that I punched there,“ she
says. The injury was not bad enough to require stitches – a bit of rest should see her
well again in just a short time.

Zářivé úsměvy …
 australských žen – všechny tři se kvaliﬁkovaly do ﬁnále,
 Pavla Gvozdeva z Izraele, který se po
nepostupovém 16. místě na MS 2006
v Dánsku i v nedělním závodě ve sprintu kvaliﬁkoval na klasice 12. místem do
ﬁnále,

 Rosse Morrisona (Nový Zéland) a Roberta Banacha (Polsko), kteří se jako
jediní zástupci svých zemí kvaliﬁkovali
z 15. místa do ﬁnále,
 Signe Soese z Dánska, která podruhé
ve třech dnech vyhrála svůj kvaliﬁkační
rozběh, stejně jako ho vyhrála na Mistrovství Evropy.

Big smiles …
 from the Australian women – all 3
qualiﬁed for the ﬁnal,
 from Pavel Gvozdev, Izrael, on qualifying in 12th place after his string of
16ths in Denmark in 2006 and again
on Sunday,
 from Ross Morrison, New Zealand and
Robert Banach, Poland on qualifying in
15th place in thein heats, the only runners to qualify from their countries,
 from Signe Soes, Denmark, winner of
her heat for the second time in three
days and also once at the European
Championships.

Smutné tváře …
 Vincenta Coupata z Francie, ﬁnišujícího na 16. místě, podruhé v posledních
třech dnech, tentokrát mu ﬁnále uniklo
o 5 sekund,
 Petra Losmana, jediného domácího
závodníka, kterému se nepodařilo postoupit,
 Yoko Bamby z Japonska, která nezopakovala svůj úspěch z neděle – žádný
z Japonců se nekvaliﬁkoval do ﬁnále,
 čínských žen – pouze Ji Li postupuje do
ﬁnále klasiky.

Big frowns …
 from Vincent Coupat, France, on ﬁnishing 16th for the second time in three
days, this time missing out on qualiﬁcation by 5 seconds,
 from Petr Losman, the only home runner not to qualify,
 from Yoko Bamba, Japan, who couldn’t
repeat her success of Sunday – no Japanese runners qualiﬁed,
 from the Chinese women – only Ji Li
qualiﬁed today.

photo: Jan Kocbach

7

WOC Info Nr. 2 - editor: petr.kaderavek@woc2008.cz - translations: Jan Kramoliš, Barbora Nešporová - interviews: Jan Exner

