
EYOC SPRINT 

1. Krátky čas na mapový štart, preto sa v rýchlosti rozhodujem pre kratšiu voľbu zľava. Skoro 

som prebehol odbočku (neskutočne úzka ulička). 

2. Volím postup po asfalte, navyše si celý postup pamätám zo street view- takže môžem 

mapovať voľbu na 3ku. 

3. Aby som nezastavoval, pokračujem v zbeh na asfaltku. Dodržujem taktiku vyberať 

najjednoduchší postup. Tesne pred kontrolou orazím zlú, našťastie kontrolujem kódy 

a všimnem si to. 

4. Bežím pamäťák, keďže som popri nej bežal.  

5. Schody mi nedovolia domapovať postup 6-7 a preto sa do mapy pozerám až na rovine 

a uvedomím si, že som už na úrovni veľkej budovy a kontrola musí byť za mnou. Veľká strata 

8sekúnd na krátkom postupe a prvýkrát strácam vedenie. 

6. Bežím v podstate pamäťák podľa street view a robím posledné rozhodnutie ako ísť 

nasledujúci postup. Všetci povzbudzujú a dostávam informáciu, že som druhý a strácam 

7sekúnd. 

7. Vyberám postup zľava a vyhýbam sa schodom. Telo má už naozaj dosť, ale zatínam zuby 

a nepoľavujem z tempa. V polke postupu prichádza 10sekundova chyba, ktorá ma na chvíľu 

spraví smutného, že zlato to už nebude. Rýchlo na to zabúdam a snažím sa bičovať kopec na 

7ku čo to dá.  

8. Snažím sa pokračovať v tempe. Som zakyslený a preto som sa rozhodol odbočiť na prvú 

odbočku, ktorú som zbadal. Ďalšiu mikrovoľbu sa rozhodujem sprava, aby som sa nemusel 

otáčať na kontrole. 

9. Jednoduchý postup, ale začínam mať toho plné zuby a dostávam 4sekundy. 

10. Volím kratšiu variantu zľava. Už si ani neuvedomujem, na ktorej odbočke som- iba idem 

podľa pamäti až kým nenarazím na kontrolu. S úľavou si vydýchnem a viem, že už ide do 

tuhého. 

11. Nevyberám ideálnu voľbu, ale pre mňa najjednoduchší postup a dodržujem taktiku, ktorú 

som si zvolil. Ako náhle sa dostanem na námestie, začínam behať spamäti podľa street view. 

Zatváram oči, zatínam zuby a snažím sa stále pritláčať do tempa. PO celej ulici sú ľudia 

a dodávajú mi energiu. Taktiež dostávam informáciu, že idem na zlato- ale beriem to 

s rezervou. 

12. Už mám toho naozaj pokrk. Snažím sa zbadať vychodený chodníček ku kontrole a podarí sa 

mi to. 

13. Už len zbeh a zabočiť doľava za roh budovy a potom to rozbaliť čo to len bude dať.  

14. Celá aréna kričí a ja sa snažím urobiť čo najlepšiu pozíciu na orazenie zbernej kontroly. 

F      Čip bliká a ja viem, že už môžem zatvoriť oči a z posledných síl prešprintovať cez cieľovú    

pásku. Dostávam informáciu, že vediem o 19sekúnd a tak s dobrým pocitom ležím mŕtvy v cieli 

a lapám po dychu. 

 


