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AKTUALITY

Ètyøi medaile pro �áky
z Mistrovství Evropy v ROB
MIROSLAV VLACH, OK1UMY
Ji� jedenácté Mistrovství Evropy �ákù do 15ti let v rádiovém orientaèním bìhu uspoøáda-
li v lázeòském mìsteèku Bojnice sloven�tí radioamatéøi (SARA). Èeskou výpravu v èele s
trenéry Vlastou a Mirkem Vlachovými (OK1VFU a OK1UMY) tvoøilo jedenáct sportovcù ze
ètyø oddílù a klubù: V kategorii M15 startovalo 36 závodníkù, v dívèí D15 pak 30 závod-
nic, kromì Èeské republiky z Ruska, Ukrajiny, Polska, Nìmecka, Slovinska, Chorvatska,
Bulharska, Maïarska, Litvy a domácího Slovenska.

Trenéøi pøipravili pro své svìøence pøed Mi-
strovstvím Evropy tréninkové i nominaèní zá-
vody v pomìrnì èlenitém terénu, ale témìø
horský høbet nad Bojnicemi byl je�tì o dost ná-
roènìj�í. Pøi tréninku zejména v pásmu 3,5
MHz se ukázalo, �e vysílaèe polské výroby
mají zejména v pásmu 3,5 MHz jiné zesílení
signálu, ne� na které jsme z na�ich závodù
zvyklí a zejména pro polovinu ménì zku�e-
ných nováèkù v týmu ÈR by mohl být problém
se s touto situací vyrovnat.

Start prvního závodu v pásmu 144 MHz byl
schován v dolíku u vesnice pod �utovským
sedlem, následoval výbìh po úboèí na høeben.
Z turistické mapy trenéøi stanovili pøedpoklad
rozmístìní kontrol na obou stranách hlavního
høebenu na kolmo vybíhajících høbítcích a od-
hadli, �e prudce se zvedající kopec po levé
stranì závodního prostoru mù�e tvoøit odrazo-
vou stìnu pro rádiové vlny. Poèasí pøíli� ne-
pøálo ani závodníkùm, ani poøadatelské tech-
nice, v prùbìhu závodu zaèalo vydatnì pr�et,
závodníci startující do de�tì byli proto v urèité
nevýhodì. Pravdìpodobnì v dùsledku vody
stékající po anténì do vysílaèe pøestal být té-
mìø sly�itelný vysílaè è. 5. Na tuto situaci do-
platil Martin �imáèek, který vysílaè nesly�el po
celou dobu co byl na trati a dobìhl bez této
kontroly, jeho výsledný èas 42 minut by zcela
jistì staèil na medailové pozice pokud by vy-
sílaè usly�el. Podaný protest byl uznán jen z
èásti, na oficiální výsledky to bohu�el nemìlo
vliv. V pásmu 144 MHz získala ÈR dvì me-
daile - støíbrnou medaili v soutì�i dru�stev D15
(Kateøina B�atková, Veronika Fráòová, Anna
Oplová) a bronzovou medaili dru�stvo chlap-
cù M15 (Jakub �rom, Martin �imáèek, Pavel
Hladík). Tøináctiletá Kateøina B�atková obsa-

dila pøi svém prvním vystoupení na evropské
scénì vynikající 4.místo.

Druhý sobotní závod v pásmu 3,5 MHz se
bì�el na stejné mapì. Taktiku stanovenou tre-
néry dodr�el pøesnì Jakub �rom � vystoupat
na høeben, rychle najít pøedpokládanou nábì-
hovou kontrolu, po høebenu posbírat kontroly
v poøadí plynoucím ze zamìøení po startu a
vracet se vlevo zpìt do cíle. A proto�e nemìl
problémy ani pøi dohledávkách kontrol, dobì-

Èe�i ovládli Jurassic cup
MARCELA �RÙTOVÁ
Èe�i si podmanili Polsko - i tak by mohl znít titulek o úspì�ném startu 20 reprezentantù
rùzných vìkových kategorií na mezinárodních tøídenních èervnových závodech.

Krat�í tratì v pìkném krasovém terénu,
teplé poèasí a výlety do nádherného okolí, to
v�e si u�ívali úèastníci reprezentaèní akce.
První etapa klasický závod v pásmu 3,5 MHz,
mírnì zvlnìný terén a mapa formátu A4 dá-
vali znát, �e závod bude velmi rychlý. S vítìz-
nými èasy pod hranicí 40 minut potvrdili èe�tí
závodníci rèení o skuteèné �osmdesátkové �
velmoci, ke zlatému umístìní v dospìlých i ju-
niorských kategoriích pøidali navíc druhá, resp.
tøetí místa. Jak jsou Èe�i známí svými skvìlý-
mi osmdesátkami, tak pásmo opaèné (144
MHz) v nich stále budí nìkdy trochu pøebyteè-
ný respekt. Tra�, na na�e zvyklosti opìt tro-
chu krat�í, neskýtala �ádné vìt�í záludnosti.
Èe�i se opìt postavili na stupnì vítìzù a snad
potvrdili, �e pøízvisko �patných �dvoumetristù�
jim patøí trochu neprávem.

Za skvìlé výkony �éftrenér Andrej odmì-
nil úèastníky opravdu vydaøeným výletem do
nedaleké krasové oblasti s mno�stvím jeskyn-
ních systémù. S mírným respektem se èást
týmu do jednoho z nich dokonce podívala.
Padesátimetrový skalní tunel, kde po stranách
zbývalo opravdu jen pár centimetrù, nakonec
prolezlo 9 stateèných.

Poslední den byl na programu �ampionát
Polska ve foxoringu. Na ten se na�e výprava
zvlá�tì tì�ila. Vichøicí pokácené stromy na
cestách, kontroly mimo koleèka, nerozmotané
antény vysílaèù, rùznì silné kontroly se stej-
ným kódováním, to v�e bylo pøívlastkem mis-
trovského závodu. I takové závody ale je tøe-
ba umìt bìhat, èeská vlajka v nedìlním
odpoledni zavlála na stupních celkem deset-
krát, a to i pøesto, �e samotné výkony zøejmì
zùstaly u vìt�iny z nás za vlastním oèekává-
ním.
Jurassic Cup - celkové výsledky E1+E2:
D19: 1. Léharová, 2. �rùtová, 3. Horová
D21: 1. Gomzyk Omová, 2. Wurzelová
D35: 1. Soukupová, 3. Omová
M15: 2. �imáèek M.
M19: 3. Lnìnièka
M21: 1. Gomzyk, 2. Baier, 3. Oma
Mistrovství Polska - foxoring:
D18: 1. Léharová, 2. Horová, 3. Lnìnièková
D20: 1. Jelínková, 3. �rùtová
D21: 1. Gomzyk Omová
D35: 3. Omová J.
M18: 3. �imáèek O.
M21: 1. Gomzyk, 2. Matula

hl do cíle v
pøekvapivém
èase tìsnì
pod 45 minut,
do konce zá-
vodu pøekonán
a zaslou�enì
získal vysnìný
titul Mistra Ev-
ropy pro rok
2010. Ke zlaté
medaili v jed-
notlivcích pøi-
dal je�tì tým A
(Jakub �rom,
Martin �imá-
èek, Pavel Hladík) støíbrnou medaili v soutì�i
dru�stev v kat. M15.

Èeská republika získala ve slovenských
Bojnicích se znaènì omlazeným týmem cel-
kem 4 medaile (1x zlato, 2x støíbro, 1x bronz).
Pøí�tí rok èeká na mláde� 12. mistrovství
Evropy nedaleko èernomoøského Primorska
v Bulharsku.

Petra Sádlová na startu.

Jakub �rom, 1. místo v pásmu 80 m.


