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AKTUALITY

Zimní spánek je pro
medvìdy, nikoli pro rádiové
orientaèní bì�ce
MARCELA �RÙTOVÁ, sekretariát AROB ÈR, arob@cstv.cz
Podobnì, jako je léto pro novináøe okurkovou zpravodajskou sezónou a pro herce diva-
delními prázdninami, je ZIMA pro medvìdy obdobím spánku a nìkdo by si mohl myslet,
�e pro rádiové orientaèních bì�ce také. �e to nejen v prùbìhu leto�ní zimy není pravda,
se dozvíte právì teï z na�ich informaèních støípkù.
l Pøelom prosince a ledna zastihl ètyøi èeské
reprezentanty a �éftrenéra na ukrajinském Kry-
mu. Desetidenní tréninkový program v pøízni-
vém mikroklimatu byl zamìøen na techniku
orientaèního bìhu v tì�kém kamenitém teré-
nu a bì�eckou vysokohorskou pøípravu ve vý�-
ce pøes 1000 m.n.m. Navíc, trochu nepláno-
vanì se zúèastnili Mistrovství Ukrajiny ve foxo-
ringu, pro neznalé azbuky oznaèení              se
objevilo 7x na stupních vítìzù (z 12 mo�ných
= velký úspìch).

l Pardubická radnice uvítala v pátek 24. led-
na nejlep�í sportovce ROB za rok 2009 � an-
ketu Sportovec roku vyhrál Martin Baier.
l AROB uspoøádala Semináø trenérù a roz-
hodèích ROB (sobota 25.1. Pardubice). Hlav-
ními tématy byla stavba tratí ROB, rozbor zá-
vodní sezony 2009, trendy v ÈR i zahranièí,
aktualizace Pravidel ROB, trénink dìtí a mlá-
de�e a spolupráce se �ákovskou pøípravkou
reprezentace. Zúèastnilo se 34 trenérù a roz-
hodèích, øada z nich na závìr slo�ila novì
zkou�ky nebo si obnovila 1.-3. tøídu rozhodèí-
ho ROB. Potì�ující byl zájem mladých sotva
plnoletých nových rozhodèích z oddílù Radio-
klub Praha 4, SK Radiosport Bílovice,
SZTM ROB Pardubice, Radioklub OK2KYZ
a OK2KWM Nový Jièín.
l Ètenáøi Krkono�ského, Libereckého, Cheb-
ského i Pardubického deníku znají jména

úspì�ných rádiových orientaèních bì�cù � ve
vyhlá�ených anketách o nejlep�í sportovce
uspìli Jakub Oma v okrese Semily, Martin Ba-
ier v okrese Liberec, �ákynì Anna Oplová
a trenér Miroslav Vlach za Chebskou sportov-
ní unii, Jakub Oma a Michaela Gomzyk Omo-
vá ve mìstì Turnov, Veronika Krèálová i tre-
nérka Jitka �imáèková v pardubickém regionu
a Ondøej �imáèek za mìsto Pardubice.
l Vy�la Roèenka ROB 2009 � na 54 stranách
je nejen kompletní výsledkový servis, ale také
øada èlánkù s rozborem závodù, úspìchù
i neúspìchù celého roku, barevné fotografie
a mapy. Kromì ti�tìného vydání je poprvé zve-
øejnìna i v elektronické verzi ke sta�ení na
www.ardf.cz.
l O ly�aøské soustøedìní reprezentace byl po
nìkolikaleté pøestávce zájem � Albrechtice
v Jizerských horách byly svìdkem �natoèe-
ných� kilometrù (a� 130 km bì�ky a 70 km pì�-
ky za týden). Nový �éftrenér Andriy Gomzyk
zaøadil i netradièní èinnosti jako spoleèné ma-
pování okolí penzionu nebo výbìh na Tanvald-
ský �pièák. Hlavním heslem soustøedìní bylo
�Pozitivnì mysli!�

l Oddíl Radioelektronika Cheb uspoøádal pro
veøejnost seriál závodù �Chebská bì�ecká
liga�. Cílem akce byla mo�nost zazávodit si
v prùbìhu zimní sezony, ale souèasnì snaha
pøilákat neregistrované bì�ce k aktivní úèasti
a v neposlední øadì pomoc odvodem výtì�ku
ze sbírky nemocným dìtem v Klubu cystické
fibrozy. Alespoò jeden ze ètyø závodù bì�elo
115 úèastníkù.
l Sezona ROB zaèala v bøeznu víkendovým
soustøedìním �ákovské pøípravky reprezenta-
ce. Z loòských 12 úspì�ných reprezentantù
(získali 13 medailí na ME �ákù) zùstalo po pøe-
chodu do juniorù pouze 5 zku�ených �ákù.
Trenéøi sáhli pro doplnìní poètù do mlad�ích
roèníkù kat. MD10, bude tøeba ale je�tì hod-
nì práce a tréninkù, aby nováèci získali jisto-
tu v lese s pøijímaèem i mapou. Po dlouhé

Ètyøi èe�tí reprezentanti a �éftrenér na ukrajinském Kry-
mu.

Jakub Oma � sportovec roku 2009 v Turnovì.

Úèastníci ly�aøského soustøedìní v Albrechticích.

Nácvik práce s mapou na soustøedìní �ákovské pøíprav-
ky (Anièka Chmelaøová a Matìj Dukát).

Velké jarní soustøedìní na Rokycansku � Mi�ka Gomzyk
Omová (foto: Miloslav Neèas).

Velké jarní soustøedìní na Rokycansku � Pavla �rùtová
(foto: Miloslav Neèas).

zimì pozval trenér �PR �áky do Prahy, nako-
nec pøijelo 15 èlenù pøípravky + dal�ích 7 nej-
mlad�ích adeptù. Poèasí moc nepøálo � mrz-
lo a v lese le�elo nìkolik cm snìhu, pøesto byl
program bohatý � 5 tréninkových závodù s pøi-
jímaèem 144 i 3,5 MHz, nácvik práce s mapou
OB, veèerní pøedná�ka o závodní taktice i nej-
dùle�itìj�í leto�ní události � Mistrovství Evro-
py �ákù na Slovensku.
l A opìt reprezentace � plných 9 dní trénin-
kového úsilí = velké jarní soustøedìní na Ro-
kycansku (12.�21.3). Ka�dý den klasický
závod v pásmu 3,5 nebo 144 MHz, k tomu od-
polední tréninková fáze s nácvikem speciál-
ních dovedností doplnìná rehabilitací v bazé-
nu nebo masá�emi a veèerními pøedná�kami
na téma technika i taktika ROB. Závìreèná
zpráva je�tì není napsána, fotodokumentace
se zpracovává, natrénované minuty a kilome-
try se teprve sèítají. U� teï ale lze øíci, �e ze-
jména díky tì�kým zimním podmínkám (v lese
bylo i více ne� nìkolik centimetrù snìhu) si
ka�dý odnesl to své. Zlep�ení v taktice i fy-
zièce by se mìlo projevit i na budoucích vý-
sledcích.

hotové


