
Rádioví orientační běžci v Opatiji zářili
V Chorvatsku získali pardubičtí reprezentanti
pro ČR deset medailových kovů.
Pardubice - V minulých
dnech se v chorvatské Opatiji
konalo 15.Mistrovství světa v .
rádiovém orientačním běhu
(ROB). Letošního světového
šampionátu se zúčastnilo
celkem 33 zemí a nechyběla
České republika. Ve výpravě
bylo 24 závodníků a sedm z
nich zPardubic.
Hned v úvodním závodě,

který se konal v národním
parku Risnjak v nadmořské
výšce okolo 1000 metrů nad
mořem, Pardubáci dokázali,
že do národního týmu patří.
Česká republika získala po

šesti letech v kategorii junio-
rek opět titul mistryně světa a
to zásluhou pardubické Pavly
Horové v pásmu 3,5MHz.
"Chtěla jsem dokázat, že v

Chorvatsku nejsem náhodou,
a tak jsem běžela:jako o život.
Vyvarovala jsem se velkých
chyb a ty malé se snažila do-

hnat rychlým během. A vyšlo
to. Mám pochopitelně z úspě-
chu velkou radost." sdělila
hned po doběhu Pavla.
Další titul světového šampí-

ona vybojovala ve stejném
závodě Jitka Šimáčková v ka-
tegorii žen nad 35let, kteráje
zároveň úspěšnou trenérkou
pardubických běžců. V druž-
stvech Pavla Horová a Alžbě-
ta Léharová (obě z Pardubic)
přidaly další zlato, Jitka Ši-
máčková a Marcela Šrůtová
(Praha) stříbro, Veronika Kr-

. čálová a Michaela Gomzyk-
Omová (Turnov) stříbro. Par-
dubičtí junioři Jakub Lně-
níčka s Ondřejem Šimáčkem
vybojovali v družstvech
bronzovou medaili. .
Druhý závod se konal v ná-

ročných krosových terénech.
Byl to doslova boj o přežití.
Po celou dobu doprovázel zá-
vodníky vytrvalý déšť, silný
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CENNÝ KOV. Jakub Lněnička (nasnímÍ<ú) získal s Ondřejem Šimáčkem
v družstvem bronzové medaile. Pardubičti běžci přiv~li deset medailí.

vítr a chlad. Nejlépe si s teré-
nem a počasím poradil tur-
novský Martin Bajer, který se
postaralo titul mistra světa v

kategorii mužů. V této. kate-
gorii v pásmu 3,5 MHz čeští
běžci nebyli již dlouhých tři-
náct let pokořeni. Ondřej Ši-

máček si doběhl pro bronz a
společné s Jakubem Lněníč-
kou získali stříbro v druž-
stvech. Ještě celý promoklý
na kost sdělil Ondřej první
dojmy znáročného závodu.
"První závod byl těžký, ale v

porovnání s tím druhým byl
procházkou. Moc jsem chtěl
medaili a udělal jsem pro to
vše, co 'se v tompočasídalo ....
Občas jsem ani neviděl kam
šlapu."
Pavla Horová s Alžbětou

Léharovou přidaly do sbírky
další cenný kov v podobě
stříbra za družstva. Veronika
Krčálová v kategorii žen ob-
sadila skvělé sedmé místo a v
týmu vybojovala další stří-
bro. V kategorii mužů nad 70
let si čerstvý sedmdesátník
Karel Koudelka z Pardubic
vedl také velmi dobře a obsa-
dil sedmé a deváté místo.
Česká výprava na šampio-

nátu získala 18medailí, z toho
deset· pardubičtí běžci. Stala
se tak třetí nejúspěšnější zemí
na tomto šampionátu. Oma,jš)


