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9. Mistrovství Evropy žáků v ROB 9. Mistrovství Evropy žáků v ROB 
MOLDOVAMOLDOVA

Po čtyřech letech se opět konalo v Moldávii Žá-
kovské mistrovství Evropy (IARU Region 1) v rá-
diovém orientačním běhu. V roce 2004 jelo 14 
závodníků a při účasti pouze pěti zemí přivezli 
devět medailí. Letos byl vypraven pouze mikro-
bus se sedmi závodníky a dvěma trenéry. Výpra-
va ve složení Ondřej a Martin Šimáčkovi, Pavla 
Horová a Alžběta Lehárová (SZTM ROB Pardubi-
ce), Čeněk Havelka a Lucie Zachová (Radioklub 
OK1KYP Praha) a Lucie Samuelová (Radioelek-
tronika Cheb OK1KCH) byla úspěšná a přivezla 
do Čech celkem 5 medailí.

Konkurence na letošním MEŽ v ROB byla 
výrazně vyšší než v roce 2004, mimo České 
republiky se zúčastnily výpravy další 12 států 
– Ruska, Ukrajiny, Běloruska, Polska, Slovenska, 
Maďarska, Chorvatska, Bulharska, Rumunska, 
Litvy, Kazachstánu a domácí Moldávie. Závodilo 
se v lesích 25 km severně od Kišiněva.

Závod v pásmu 144 MHz nepřinesl žádné 
velké překvapení ve stavbě trati, jejímž autorem 
byl Anatolij Petrov z Ruska. Les na mapě v barvě 
zelené dával tušit, že bude plný podrostu a ob-
tížně běhatelný. V kategorii dívek si medaile roz-

dělily Bělorusko, Ukrajina a Rusko, naše děvčata 
skončila na 9., 11. 18. a 20. místě (z 38 závodnic). 
Výrazně lépe se dařilo chlapcům – Ondřej Šimá-
ček zvítězil a získal titul Mistra Evropy před závod-
níkem ze Slovenska a Ruska, další naši skončili 
na 8. a 14. místě (ze 40 závodníků). Z bronzové 
medaile v soutěži družstev se radovali kluci, když 
zaostali o pouhých 10 sekund za druhými Ukrajin-
ci, naopak děvčatům bronz utekl o 2 minutky.

Závod v pásmu 3,5 MHz se běžel na stejné 
mapě s jinak umístěným startem a cílem. Naše 
děvčata si trochu polepšila a obsadila 6., 11., 12. 
a 20. místo, medaile si rozdělila Ukrajina a Kaza-
chstán. U kluků poměrně dlouho vedl Martin Šimá-
ček, nakonec získal ve svých jedenácti letech „jen“ 
bronzovou medaili, když jej předběhli závodníci 
z Ruska a Ukrajiny. A protože jeho bratr Ondřej 
doběhl na 4. a Čeněk na 7. místě, připsali si ví-
tězství v soutěži družstev. Pátou stříbrnou medaili 
v soutěži družstev do české sbírky přidala ještě 
děvčata.

2175 zn  1.5 sl.  <8301>�Martin Šimáček, nejmladší člen české výpravy – teprve 11 let 
a soutěžil v kategorii M15, v pásmu 3,5 MHz vybojoval indivi-
duální bronzovou medaili.


