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10. Žákovské Mistrovství Evropy / IARU R110. Žákovské Mistrovství Evropy / IARU R1
a mezinárodní soutěž 4 dny ROB v rádiovéma mezinárodní soutěž 4 dny ROB v rádiovém
orientačním běhu – Telč, 30. 6. až 6. 7. 2009orientačním běhu – Telč, 30. 6. až 6. 7. 2009
Český Radioklub, Asociace ROB ČR a SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou budou v letošním roce pořádat dvě významné soutěže: Žákov-
ské Mistrovství Evropy v rádiovém orientačním běhu a mezinárodní pohárovou soutěž 4 dny ROB.

10. Žákovské Mistrovství Evropy proběhne ve 
dnech 30. 6.–3. 7. 2009 v Řásné u Telče. To, že 
pořádáním této významné soutěže byla pověřena 
Česká republika a klub SK RADIOSPORT Bílovi-
ce nad Svitavou je velká čest a vyjádření důvěry 
v organizační schopnosti a dlouholeté zkušenosti 
pořadatelů. Tato jubilejní soutěž významně přispě-
je k propagaci ROB mezi nejmladšími závodníky 
a k propagaci ROB mezi sportovní veřejností. 

Předpokládaná účast na soutěži je přibližně 90 
závodníků z 12 států Evropy a Asie. Naši závod-
níci budou patřit jako obvykle k horkým favoritům 
a o účast v reprezentačním družstvu budou muset 
svádět náročné nominační boje. Šest nejlepších 

chlapců a šest dívek do-
stanou možnost bojovat 
o nejhodnotnější medaile. 

Mezinárodní víceeta-
pová soutěž 4 dny ROB
proběhne ve dnech 3.–6. 
7. 2009 rovněž v Řásné 
u Telče. Spojením obou 
akcí zajistí vysokou účast 

ze zahraničí i diváckou podporu závodníkům na 
ME. 

Soutěž 4 dny ROB patří letos (s výjimkou Mi-
strovství Evropy dospělých kategorií) k největším 
soutěžím na světě vůbec. V rámci akce proběhnou 
tři mistrovské soutěže: Mezinárodní Mistrovství 
ČR ve sprintu, Mezinárodní Mistrovství ROB ve 
foxoringu a Mezinárodní Mistrovství ČR ve šta-
fetách, kromě toho také dva závody na klasic-
ké trati. Všechny etapy jsou zařazeny do seriálu 
Českého poháru – nejvyšší dlouhodobé soutěže 
v ČR. Předpokládaná účast je asi 160 závodníků 
z 15 států v 11 věkových kategoriích od MD10 až 
po MD60. 

Česká televize bude natáčet šot z obou sou-
těží. Výsledky i průběh soutěží budou on–line 
aktualizovány na webových stránkách a budou 
zveřejněny i na oficiálních webech mezinárodních 
organizací.

Přípravné práce probíhají zatím přesně podle 
harmonogramu a lze věřit, že budou završeny bez-
chybnou realizací obou akcí a Česká republika se 
tak znovu zapíše do povědomí sportovní veřejnosti 

jako země, kde se skutečně vytváří historie rádio-
vého orientačního běhu.

Časový program:
ŽÁKOVSKÉ MISTROVSTVÉ EVROPY

30. 6. 2009: příjezd, registrace; trénink; slavnostní 
zahájení 

1. 7. 2009: závod v pásmu 144 MHz; vyhlášení 
výsledků

2. 7. 2009: závod v pásmu 3,5 MHz; vyhlášení vý-
sledků; hamfest/disco

3. 7. 2009: odjezd 

4DAYS ARDF:
3. 7. 2009: příjezd, registrace; Mezinárodní Mis-

trovství ČR ve sprintu
4. 7. 2009: závod v pásmu 3,5 MHz na klasické 

trati
5. 7. 2009: Mezinárodní Mistrovství ČR ve foxorin-

gu; Mezinárodní Mistrovství ČR ve štafetách
6. 7. 2009: závod v pásmu 144 MHz na klasické 

trati; vyhlášení výsledků; odjezd
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Český olympijský výbor ocenilČeský olympijský výbor ocenil
rádiové orientační běžcerádiové orientační běžce
V pátek 27. března 2009 obdržel v pražském hotelu Olympic jednu 
z hlavních cen Českého klubu Fair Play za rok 2008 Vladimír Touš. 
Čtrnáctiletý závodník SZTM ROB Liberec při loňském Mistrovství ČR 
žáků zaslechl volání o pomoc a našel mladšího soutěžícího, kterého 
napadly vosy. Přerušil svůj závod, pomohl mu vosy vyklepat z oděvu 
a hlavy. Nakonec postiženého odvedl na start, kde ho předal do péče 
pořadatelů, a pak teprve pokračoval v závodě.
V úterý 31. 3. 2009 převzala ing. Jitka Šimáčková pamětní list Čes-
kého olympijského výboru. Komise sportu žen ČOV tak ocenila 
práci dobrovolných trenérek a cvičitelek a připojila se k aktivitám inici-
ovaným Evropským parlamentem. Pražské setkání bylo poděkováním 

ženám, které skvěle dělají svoji práci 
a věnují se mládeži. Paní Šimáčková je 
nejen vedoucí nejúspěšnějšího oddílu 
ROB roku 2008 – SZTM ROB Pardubice, 
trenérka 3 juniorských reprezentantů a 8 
žáků zařazených do žákovské přípravky 
reprezentace, ale také velmi úspěšná 

sportovkyně kategorie D35, držitelka řady medailí ze světových a ev-
ropských šampionátů ROB
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Letní soustředění – táboryLetní soustředění – tábory
Máte v létě pár dní volna a nevíte, kam vyrazit? Nejen pro své členy, ale jako ote-
vřené akce pro všechny zájemce pořádají oddíly AROB v červenci a v srpnu několik 
soustředění – letních táborů. Náplní kromě tréninků v rádiovém orientačním běhu 
jsou i celotáborové hry a soutěže, orientace v přírodě, jízda na kole, koupání a 
táboráky. Akce jsou určeny pro děti od 6 let až po dospělé, kteří chtějí vyzkoušet 
něco nového – začátečníkům bude technika zapůjčena, vše vám vysvětlí odborní 
vedoucí.
19.–25. 7. 2009 Horní Bradlo, okr. Chrudim
Společné soustředění Radioklub OK1KYP Praha a SZTM ROB Pardubice
informace: Marcela Šrůtová (602 220 024; sruta@comp.cz, www.rob-asp.ic.cz) 

nebo Jitka Šimáčková (jitka-s@rob-pce.comnebo Jitka Šimáčková (jitka-s@rob-pce.comnebo Jitka Šimáčková ( )
8.–15. 8. 2009 Žihle – Sklárna, okr. Plzeň sever
letní tábor OK1KCH Radioelektronika Cheb; cena: 8 dní 2800 Kč
informace: Miroslav Vlach, OK1UMY (775 192 838; umy@seznam.cz,

www.ardf-cheb.cz)
16.–20. 8. 2009 Sloup v Čechách, okr. Česká Lípa
letní soustředění SZTM ROB Liberec
informace: Miroslav Baxa, OK1JBX (603 152 097; bx.plus@volny.cz)
15.–23. 8. 2009 Řásná u Telče
letní soustředění SK Radiosport Bílovice
informace: Jiří Mareček, OK2BXN (602 531 222; marecek@sky.cz,

www.foxtimes.ic.cz)
<9100>


