
Hodnotenie tratí W14 

Trate nakreslilo 17 staviteľov. W14 mala od 1,4 do 3,6 km a od 4 po 13 kontrol a od 35 do 155m 

prevýšenie. Veľké rozdiely v dĺžkach tratí (rozdiel viac ako dvojnásobok) a v počte KS (rozdiel viac 

trojnásobok) preukazujú, že sme si oveľa viac neistí akú trať voliť pre kategóriu W14. 

Podľa priemerného víťazného času v tomto type terénu by víťazné dievča bolo v lese od 15 do 40 min, 

priemerne však 26 min čo poukazuje na dobrý priemerný odhad dĺžky. Vzhľadom na to, že ide o 

oblastný rebríček, stredná trať, dĺžka 3,6 km je na hornej hranici prijateľného rozpätia, dĺžka 1,4 km je 

však príliš malá pre W14. 

Pri stavbe tratí sa vyskytlo pár nedostatkov typu ostrého uhla, fádnosti trate (nestriedanie dĺžok 

a smerov postupov) a nevhodného križovania trate. V jednom prípade bola trať síce dĺžkovo 

v poriadku, ale kontroly sú príliš obtiažne.  

Záver: úroveň stavby tratí je v priemere na veľmi dobrej úrovni, ale existuje väčšia neistota pri 

odhade dĺžky trate. 

Staviteľ tratí Dĺžka Prevýšenie Počet KS 

Počet 
nevhodných KS 
alebo postupov Poznámky 

ANO1 2 85 11     

ANO2 3,1 90 9     

ANO3 1,8 55 8 1 Ostrý uhol na KS 6 a zbytočne do a z kopca 

ANO4 2,5 55 6   
Fádna trať bez striedania dĺžok úsekov a ich 
smeru 

ANO5 2,5 70 9     

ANO6 2,6 75 9     

ANO8 2,9 155 10 1 

Nevhodne zvolený štart na ktorý sa pôjde 
ďaleko a cez pretekový priestor, nevhodne 
zvolený postup na KS 5 cez KS 8 

ANO9 2,1 60 10   

Trať je pomerne obtiažna na W14, chýba 
sem tam nejaká "bezpečná" kontrola blízko 
pri línii 

JozefPollak 3,6 100 13   
Trať na hornej hranici dĺžky pre W14 a 
tento typ pretekov 

EvaMusinska 3,1 75 9   Prvá polovica trate si pýta väčšiu pestrosť 

RZZ55701 1,4 60 4   Príliš krátka trať pre W14 

Soltes 2,9 90 9     

Vandlik&Darinka 2,6 90 8     

Enjo 2,3 45 7     

Palo 1,7 35 5     

Kazik 2 50 8     

ANO10 1,5 50 7   
Trať na dolnej hranici dĺžky pre W14 a tento 
typ pretekov 
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