
9.mistrovství Evropy žáků (IARU R1) v rádiovém orientačním běhu MOLDOVA. 
 

 
I. 

 Po čtyřech letech jsme se opět vypravili do Moldávie na žákovské mistrovství Evropy 
(IARU R1) v rádiovém orientačním běhu. V roce 2004 nás jelo 14 závodníků, dva trenéři a 
autobus se dvěma řidiči, platili jsme 100 € na čtyři dny na osobu, bydleli v Kišiněvě v hotelu 
NATIONAL a při účasti 5ti zemí (RUS, UKR, MOL, POL, CZE) přivezli devět medailí.  
Letos nás jelo jen sedm závodníků, dva trenéři a mikrobus, platili jsme 120 € na tři dny na 
osobu, bydleli jsme u řeky Dněstr v obci Vadul Lui Voda asi 20 km od Kišiněva v rekreačním 
středisku FRANZELUZA a při účasti 13ti zemí přivezli pět medailí. Výpravu tvořili Ondřej 
Šimáček, Martin Šimáček (Pardubice), Čeněk Havelka (Praha) v kategorii M15, Pavla 
Horová, Alžběta Lehárová (Pardubice), Lucie Zachová (Praha), Lucie Samuelová (Cheb) 
v kategorii D15 a Jaroslav Zach a Miroslav Vlach jako doprovod.  
 
 Účast na letošním MEŽ v ROB byla výrazně lepší než v roce 2004, mimo nás se 
zúčastnily výpravy Ruska, Ukrajiny, Běloruska, Polska, Slovenska, Maďarska, Chorvatska, 
Bulharska, Rumunska, Litvy, Kazachstánu a domácí Moldávie. Organizační tým se skládal 
z domácích pořadatelů, dále z rozhodčích z Polska, Ruska a Ukrajiny. Závodilo se v lesích asi 
25 km severně od Kišiněva. Stavitelem tratí pro oba dva dny byl Petrov z Ruska. Pořadatelé 
celkem nešťastně zvolili paralelní starty, tzn., že v jedné kategorii startují dva závodníci 
současně. K našemu Ondrovi los dvakrát přiřkl slovenského závodníka, což nebylo zrovna 
příjemné, neboť Slováci jsou dobří běžci a byl předpoklad, že jim Ondra neuteče. 
 
 Závod v pásmu 144 MHz umístěním startu a cíle a rozmístěním kontrol nepřinesl 
žádné překvapení. Kluci hledali všechno, holky bez dvojky. Start byl na kopci, cíl na opačné 
straně mapy pod kopcem, kontroly na vyvýšeninách. Pětka, která se měla brát jako poslední, 
byla na startu překvapivě silná a někteří na ní chtěli začínat. Potvrdil se náš předpoklad, že 
kluci budou mít jako náběhovou dvojku, děvčata pak jedničku nebo trojku. Mapa byla 
v měřítku 1:10000 sice na formátu A3, ale dala se složit na A4. Les na mapě byl celý zelený, 
což dávalo tušit, že bude plný podrostu a obtížně běhatelný.  Ideální postup u děvčat byl S-1-
3-4-5-M-F, u chlapců S-2-3-1-4-5-M-F.  Vítězství si připsala Anastasia Denisova z Běloruska 
před druhou Alonou Shyp z Ukrajiny a Marinou Kryuchovou z Ruska. Nejlepší z našich byla 
Lucka Samuelová na devátém místě, Lucka Zachová doběhla jedenáctá, Alžběta Lehárová 
osmnáctá a Pavla Horová dvacátá třetí z celkových 38 závodnic. 
 Pro zlato si v kategorii chlapců doběhl náš Ondřej Šimáček o pět vteřin před druhým 
Martinem Zacharovským ze Slovenska (startovali spolu) a třetím Ivanem Ovchinnikovem 
z Ruska. Čeněk Havelka obsadil osmé a Martin Šimáček čtrnácté místo ze 40 závodníků. 
V soutěži družstev utekla děvčatům bronzová medaile o 2 minuty a 36 sec, kluci zaostali o 10 
sec za druhými Ukrajinci a získali bronz. 
 
 Závod v pásmu 3,5 MHz se běžel na stejné mapě, start byl umístěn do prostoru 
předchozího cíle, cíl pak byl na stejném okraji mapy vpravo.  Počet vyhledávaných kontrol 
byl stejný jako předchozího dne. Petrov postavil, stejně jako předchozího dne, trať s téměř 
stejnými vzdálenostmi mezi jednotlivými kontrolami, a to cca 500 – 600 m. Přestože byl pro 
kluky ideální postup S-4-1-2-3-5-M-C, tak je koridor vyváděl na jedničku. Pro holky to platilo 
opačně, pro ně byl ideální postup S-1-4-3-5-M-C a koridor je vyváděl na čtyřku.  V kategorii 
dívek vyhrála Tatiana Silchenko z Ukrajiny následována svou krajankou Mariya Katsel, třetí 
doběhla Sofya Urvantsela z Kazachstánu. Naše děvčata si trochu polepšila, Lucka Zachová 
obsadila šesté, Lucka Samuelová jedenácté a Pavla Horová dvanácté místo, Alžběta Lehárová 
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doběhla dvacátá.  U kluků poměrně dlouho vedl Martin Šimáček, nakonec je předběhl Ivan 
Ovchinnikov z Ruska a Konstantyn Shcherbatiuk z Ukrajiny. Martin tak získal ve svých 11ti 
letech „jen“ bronzovou medaili. A protože jeho bratr Ondřej doběhl na místě čtvrtém a Čeněk 
Havelka na místě sedmém, připsali si vítězství v soutěži družstev. Stříbrnou medaili do sbírky 
přidala v družstvech ještě děvčata Lucka Zachová, Lucka Samuelová a Pavla Horová. 
 
        

II. 
 

 
 K samotné organizaci soutěže ještě pár slov. Časový rozvrh byl neustále měněn 
ústními pokyny pořadatelů, dodržel se jen čas startu a to i za cenu toho, že první den jsme 
dorazili do startovního prostoru jen 20 minut před startem 00. Paralelní starty jsou obsaženy 
v pravidlech a nikdo s námi tuto variantu nediskutoval, dozvěděli jsme se ji náhodně, když 
jsem se sháněl po možnosti nahlásit nasazení jednotlivých závodníků v družstvu. Naštěstí 
technické zázemí pro SportIdent dělal Bogdan Bala a s ním jsme se dohodli, že jsme mohli 
své závodníky, počítačem už nalosované, přehodit. Na dvojím startu Ondry Šimáčka a 
slovenských závodníků se jasně ukázaly nedostatky takovýchto startů – viz mezičasy.  Ještě 
že Zacharovský před cílem upadl...  

Jury se nekonala, neb první den na konci závodu začala bouřka a lidi se šli schovat do 
autobusu, druhý den to už vlastně bylo zbytečné, když nikdo neprotestoval. Kmitočty vysílačů 
byly rovněž jiné než avizované a limit se měnil při druhém závodu těsně před startem (+10 
minut). Šampionát byl o den kratší než obvykle, naše děcka z celé Moldávie viděla jen 
hranici, vojáky, step, kozy, krávy, koně, bahnitý Dněstr a rekreační středisko, kde jsme 
bydleli. Kdybychom na začátku neprojeli celým Kišiněvem, tak ani neví, že v Moldávii je i 
město. 

 
III. 

 
Pokusil jsem se o interview s účastníky, ale některé odpovědi byly téměř 

jednoslabičné, tak jsem je malinko  rozvedl: 
 

1. jací byli soupeři? 
 
Čenda  - celkem dobří 
Ondra  - celkem dobří 
Martin  - hodně silní 
Bětka  - dobří 
Pavla  - cizí 
Lucka Z. - fyzicky lepší 
Lucka S. - rychlí 
Mirek  - myslel jsem, že dovezeme tak 3 medaile v družstvech 
 

2. jaká byla mapa, drželi jste se v ní? 
 
Čenda  - hnusná, moc ne 
Ondra  - neseděla, držel jsem se v ní jen prostorově 
Martin  - nic moc, nemapoval jsem 
Bětka  - neodpovídající, spíše ne 
Pavla  - moc zelená, nedržela 
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Lucka Z. - bez detailů, docela jsem se v držela 
Lucka S. - divná, držela jsem se v ní cestou do cíle 
Mirek  - podle očekávání, stejná jako před 4 lety 
 

3. jaký byl les? 
 
Čenda  - neprostupný 
Ondra  - hodně podrostu 
Martin  - střídavě běhací 
Bětka  - hustý 
Pavla  - neprůběžný 
Lucka Z. - hodně podrostu 
Lucka S. - listnatý 
Mirek  - hodně špatně průběžného podrostu, v takových listnatých lesech neběháme 
 

4. jak se Vám líbily paralelní starty? 
 
Čenda  - nelíbily 
Ondra  - vůbec ne, hodně mě to štvalo, měl jsem 2x Slováka 
Martin  - bylo mi to jedno 
Bětka  - je mi to jedno, utekly jsme si 
Pavla  - nelíbily 
Lucka Z. - „ble“ 
Lucka S. - je to blbost 
Mirek  - pořadatel chtěl ušetřit startovní čas, ale ani se nenamáhali to rozhodit 
    podle slabších a silnějších států; ve druhém závodu v první fázi 
    nalosovali naše dvě holky spolu na start 
 

5. jaký byl dvoumetr? 
 
Čenda  - zkazil jsem dohledávku na jedničce 
Ondra  - špatný postup, ale nakonec O.K. 
Martin  - taky postup, ztráta na dvojce a pětce byla celkem 20 minut 
Bětka  - šla jsem špatně pořadí 
Pavla  - taky tak 
Lucka Z. - stejně jako holky, nedržela jsem se moc v mapě 
Lucka S. - jiná síla signálu vysílačů než u nás, jinak to šlo 
Mirek  - očekávaný, zejména začátek, pětka byla dost silná proti ostatním 
 

6. jaká byla osmdesátka? 
 
Čenda  - ztráta sem tam minuta 
Ondra  - nechal jsem tam tak 8 minut, nejvíc na dohledávce před relací pětky 
Martin  - byl to můj nejlepší závod, který jsem běžel, jsem hodně spokojený 
Bětka  - ztratila jsem se v mapě, nechala jsem na trojce 
Pavla  - líbila se mi, povedla se 
Lucka Z. - byla povedenější, na pětku jsem šla moc vpravo 
Lucka S. - nepovedla se mi, po startu jsem se nemohla rozhodnou zda jít na jedničku 
    nebo čtyřku 
Mirek  - doběhový koridor hrozný, konec byl do pravého úhlu, pár lidí spadlo, 
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    až na opačně postavené koridory nic překvapivého 
 

7. negativa ? 
 
všichni kluci - jídlo + cesta 
všechny holky - jídlo + cesta + vlhkost v místnostech + nedodržení programu 
Mirek  - nebudu je všechny jmenovat, připadalo mi to jako pouťák a ne ME, 
    jídlo nebylo tak špatné, ale moc si záležet nedali  
 

8. pozitiva? 
 
všichni - výsledky + hodně států (Lucka Z.) + tratě (Martin) 
Mirek  - moc bych jich nenašel, snad jen to, že byla účast 13ti zemí. 
 
 
Sepsal a všech se ptal (i sám sebe)    Mirek. 
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