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AKTUALITY

Pohár Evropy v Kyjevì
pro Èesko úspì�ný
MARCELA �RÙTOVÁ, sekretariát AROB ÈR, arob@ardf.cz
Vynikající konkurence a fyzicky nároèné tratì. Tak by se dala ve struènosti shrnout pozi-
tiva leto�ního roèníku ètyødenního závodu Kyjevskaja Vesna, který poprvé dostal také
nálepku Evropského poháru. Kvalita stavby tratí, dodr�ování pravidel ve smyslu rovných
podmínek pro v�echny závodníky, výbìr terénù pro pravidelné úèastníky notoricky zná-
mých èi aktuálnost map bohu�el úrovni závodu zcela neodpovídaly. Èesko i pøes to na
Ukrajinì dosáhlo nejlep�í výsledky za posledních nìkolik let a v hlavní mu�ské kategorii
dokonce Jakub Oma ukonèil ètyøletou nadvládu domácího reprezentanta �tanka.

Èeská výprava se vydala do dìji�tì tradiè-
ního jarního mezinárodního srovnání s pøed-
stihem ve støedu 28.4. veèer, aby se po dlou-
hé cestì závodníci stihli pøipravit na prvo-
májový sobotní start celého klání. Pardubicko-
turnovský septet doplnìný o juniora Pavla
Matou�ka z Prahy absolvoval po pøíjezdu dva
krátké bì�ecké tréninky a taktickou pøípravu.

Úvodní závod v pásmu 3,5 MHz se odehrál
na mapì Kozin hned pøes silnici od centra sou-
tì�e, které bylo � stejnì jako v pøedchozích
letech � v dìtském táboøe Dnipro. Teplota ko-
lem 25°C a rovinatý písèitý terén, byly asi nej-
vìt�ími soupeøi závodníkù, proto�e po technic-
ké stránce nebylo v závodì pøíli� co øe�it. �U�
na druhé kontrole jsem cítil, �e nemù�u, to ve-
dro a písek neskuteènì vysu�ovaly a braly
síly,� nechal se v cíli sly�et nakonec devátý ju-
nior Pavel Matou�ek. Èeská výprava vybojo-
vala na úvod hned tøi medailová umístìní, kdy�
v juniorech skonèil Ondra �imáèek tøetí o 5 s
pøed Jakubem Lnìnièkou a v hlavní mu�ské
kategorii obsadil Andrej Gomzyk 2. místo 13 s
pøed tøetím Jakubem Omou.

Na nedìlní závod v pásmu 144 MHz se u�
cestovalo a mapa Pu�èa Vodica budila re-
spekt. Nejen svým rozmìrem, ale i povìstí, �e
dvoumetr v nìkterých èástech mapy zrovna
dobøe nemìøí. Jinak rovina, písek a vedro je�tì
vìt�í ne� v sobotu. Èeským reprezentantùm
se nedaøilo tolik jako v úvodní osmdesátce, je-
dinou medaili dne vybìhl v mu�ích Jakub Oma,
který vyhrál a dostal se tím i do èela prùbì�-
né klasifikace. Velký kopec smùly potkal v zá-
vodì Ondru �imáèka, který nejen �e startoval
jako první, ale navíc zlomil ne��astnì prvek
a následnì se stal je�tì obìtí pøemis�ování
jedné z kontrol, která byla pùvodnì mimo
mapu. �Asi v pùlce postupu na první kontrolu
jsem spadl a zlomil prvek tak, �e jsem nebyl
schopný zbytek odstranit. Musel jsem se pro-
to vrátit zpátky na start. Stálo mì to pøes tøi
kilometry bìhu navíc. No a pak ta ètyøka. Pøe-
mis�ovali ji zrovna, kdy� jsem ji dohledával,�
popsal ne��astný závod mladý nadìjný závod-
ník z Pardubic, který pøi�el tímto závodem
o mo�nost bojovat v celkovém hodnocení
o pøední pøíèky. Protest na poru�ení pravidel,
který èeská výprava podala, nebyl uznán,

pøesto�e na�el podporu i u jiných týmù.
Na pondìlní tøetí závod, a druhý v pásmu

3,5 MHz, se poèasí umoudøilo. Teplota klesla
k 20°C a obloha se zatáhla. Jako by to èes-
kým závodníkùm sedìlo víc ne� píseèné výh-
nì z úvodních dvou dní a nerozhodil je ani po-
sun startu o pùlhodiny døíve, ani stavba
úvodních kontrol nahrávající do karet riskérùm.
V prostoru u obce Zazimja vybojovali stejnì
jako v úvodním závodì tøi medailová umístì-
ní a bilanci je�tì o fous vylep�ili. První medai-
le, a hned zlaté, se doèkaly zásluhou Pavly
Horové juniorky, druhá místa pøidali v juniorech
Jakub Lnìnièka a mezi �enami Michaela Gom-
zyk Omová. Díky tomu se pøed posledním zá-
vodem v�ichni tøi dostali na medailové pøíèky
i v prùbì�ném celkovém hodnocení a Èesko
mìlo zadìláno na ètyøi cenné kovy. �Dneska
to bylo na zaèátku úplnì nesmyslnì postave-
né, tedy vyjma �en a juniorek, které úvodní troj-
úhelník kontrol nehledali kompletní. U� v prv-
ní minutì bylo ideální vypálit na jednièku do
støedu mapy a to samozøejmì nikdo z nás ne-
udìlá. Je�tì �e máme rychlé nohy a doká�e-
me se s tím srovnat psychicky,� spílal po zá-
vodì na adresu stavitele na Ukrajinì bìhající
�éftrenér èeské reprezentace Andrej Gomzyk.

Ze ètyø medailových nadìjí se bohu�el
naplnila jen jedna. Pøesto�e byl medailovì po-
slední úterní dvoumetr na mapì MÈS souse-
dící s Kozinem pro èeskou výpravu nejúspì�-
nìj�í, brali medaile kromì tøetího a nakonec
celkovì vítìzného Jakuba Omy jen ti, kteøí u�
v souètu ètyø dnù na stupnì vítìzù pomý�let
nemohli. Kategorii juniorek vyhrála Al�bìta
Lehárová, v mu�ích byl Andrej Gomzyk druhý
a mezi juniory Ondra �imáèek tøetí. Ani posled-
ní závod nepøinesl z pohledu terénu a stavby
trati nic nového. Rovné, rychlé, písèité a z po-
hledu stavitele nedomy�lené. �Aspoò lampio-
ny byly v tomhle rozhodujícím závodì lépe vi-
ditelné ne� ve vìt�inì pøedchozích pøípadù.
Ani to nám bohu�el nepomohlo a vlastní chy-
by nás odsunuly mimo medaile,� litovala po
závodì i za Jakuba Lnìnièku a Pavlu Horo-
vou v �enách celkovì ètvrtá Michaela Gom-
zyk Omová.

Miniinterview � aneb
zpovìï pøed sezónou:

Veronika Krèálová a Michaela Gomzyk
Omová (obì nositelky titulù mistrynì svìta i
Evropy) zpovídají nováèky èeské juniorské re-
prezentace v rádiovém orientaèním bìhu:

Pája Horová (loòská vítìzka Mistrovství
Evropy �ákù):

Trénink nebo úkoly? Dvoumetr nebo
osmdesátka? Pì�ky nebo na kole?

Trénink èi jiné sportování kdykoliv a na jak-
koliv dlouho (podle sil), uèení nebo jiné úkoly
maximálnì dvì hodiny, pak se musím nìèím
odreagovat, napø. tím sportováním. Dvoumetr
jen kdy� je hezky, osmdesátka kdykoliv. Pì�-
ky do �koly, jinak v�ude na kole.

Al�bìta Léharová (loòská dvojnásobná
medailistka na Evropy �ákù):

Jak se ti zatím líbí v reprezentaci?
Líbí, pøesto�e jsem tam jen krátce. Myslím,

�e velké plus oproti pøede�lým rokùm je, �e je
na tento rok naplánováno mnoho akcí v za-
hranièí, jak závody, tak soustøedìní. Mù�eme
se tak seznámit s jinými terény, ne� nám na-
bízí na�e republika.

Celkové hodnocení vystoupení èeské re-
prezentace musí být i pøesto pozitivní. Dílèích
medailových úspìchù dosáhlo sedm z osmi
závodníkù, Jakub Oma celkovì vyhrál nejpres-
ti�nìj�í kategorii mu�ù a krùèek od medaile byli
i ètvrtí Jakub Lnìnièka a Michaela Gomzyk
Omová a pátá Pavla Horová. �Své nemalé
osobní výkonnostní cíle splnila plná polovina
reprezentantù. I kdy� to poøadatelé v mnoha
ohledech nezvládli, závody splnily svùj hlavní
tréninkový a srovnávací úèel. S výkony i vý-
sledky jsem témìø u v�ech nadmíru spokojen
a vìøím, �e jsme udìlali dal�í spoleèný dùle-
�itý krok smìrem k úspìchu na záøijovém MS
v Chorvatsku,� uzavøel vystoupení èeských zá-
vodníkù v Kyjevì �éftrenér Andrej Gomzyk.
Pøehled medailových
výsledkù � Evropský pohár
(Kyjevskaja vesna):

Jakub Oma (mu�i) � celkové hodnocení 1.
místo , zlato E2, 2x bronz E1 a E4
Andriy Gomzyk (mu�i) � 2x støíbro E2 a E4
Jakub Lnìnièka (junioøi) � støíbro E2
Ondøej �imáèek (junioøi) � 2x bronz E1 a E4
Michaela Gomzyk Omová (�eny) � støíbro E3
Pavla Horová (juniorky) � zlato E3
Al�bìta Léharová (juniorky) � zlato E4
juniorky � celkové hodnocení 2. místo dru�-
stev, 1. místo E3, 2x 2. místo E2 a E4, 3. mís-
to E2
junioøi � dru�stvo 1. místo E1, 1. místo E3
mu�i � dru�stvo 1. místo E4, 2. místo E1

Spoleèné foto èeské výpravy u øeky Dnìpr.

Pavla Horová, zlatá medaile na 80 m.

Al�bìta Lehárová � 1. místo v úterním dvoumetru.
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