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AKTUALITY

Mistrovství svìta

v rádiovém orientaèním

bìhu � Chorvatsko

MARCELA �RÙTOVÁ
Leto�ní vrchol sezóny pro radioorientaèní bì�ce probìhl 13.�18. záøí. Na 15. Mistrovství
svìta do chorvatské Opatije pøijelo 383 závodníkù ze 33 státù.

Jak bývá zvykem, v�echny zemì byly slav-
nostnì pøedstaveny na zahájení, následovalo
pár slov na úvod a pak u� jen my�lenky na sa-
motné závodìní.

Èeská reprezentace pod vedením �éftrené-
ra Andreje Gomzyka pøijela o pár dní døíve, aby
neponechala nic náhodì a doladila celoroèní
pøípravu v místì konání svìtového �ampioná-
tu.

Organizátoøi pøipravili pro závodníky nìko-
lik tréninkù, na kterých se èe�tí bì�ci ubezpe-
èili, �e to nebude �ádný okresní pøebor a nic
nebude zadarmo.

Pro lep�í kvalitu tratí, se 11 kategorií roz-
dìlilo na dvì skupiny a první závodní den mu�-
ské kategorie, kromì nejmlad�ích veteránù,
bì�eli v pásmu 144 MHz, �eny a M40 pak 3,5
MHz. Závodní prostor na mapì Lividraga, který
byl blízko nejvy��í hory Národního parku Ris-
niak, nabízel zajímavou tra�.

V bì�ecky rychlém terénu se s nároènou
tratí a jejími záludnostmi nejlépe v hlavní mu�-
ské kategorii vypoøádal Jakub Oma, vybojoval
bronzovou medaili a souèasnì mu�i (Oma,
Fuèík, Baier) spoleèným výsledkem získali
dal�í bronz dru�stev. Veteránùm ani juniorùm
se tolik nedaøilo, jen juniorovi Romanu Boro-
vièkovi chybìlo málo, aby se z pátého místa
podíval na stupnì vítìzù jednotlivcù, nakonec
z toho byl �jen� bronz juniorského dru�stva
M19. Nejstar�í èeský reprezentant, Karel Kou-
delka OK1MAO, závodící v kategorii M70, ne-
byl se svým sedmým místem pøíli� spokojen.

Nejmlad�í veteráni M40 a �eny absolvova-
li rychlý závod a na dìlání chyb nebyl èas.
V juniorkách suverénnì vyhrála Pavla Horová
a druhé zlato získala s pomocí svých kolegyò
(Jelínková, Léharová) ve dru�stvech, kdy
�árka Jelínková zùstala tìsnì pod stupni ví-
tìzù na nevdìèném 4. místì. Zlatých medailí
nikdy není dost a dal�í èeskou hymnu jsme po-
slouchali díky Jitce �imáèkové v nejmlad�ích
veteránkách. Ty také braly støíbro za dru�stva
(D35 � �imáèková, �rùtová, Skøivanová).
V hlavní �enské kategorii pøidalo bronzový kov

dru�stvo D20 (Gomzyk Omová, Krèálová, Kun-
cová) a individuální medaili Michaela Gomzyk
Omová.

O volném dnu poøadatelé zajistili výlet do
Poreèe. Vìt�ina zá-
vodníkù v�ak zùstala
na hotelu a v jeho
okolí a odpoèívala
pøed dal�ím závodem.
V odpoledních hodi-
nách v�ak zaèalo pr-
�et a pr�elo i dal�í
den po celý závod.
Orientaènì tì��í
mapa Crni lug hostila
tratì opaèné. O Èes-
ké republice se ji� nì-
kolik let hovoøí jako
o 80-tkové velmoci
v hlavní mu�ské kate-
gorii, kterou po 14 let
nikdo nedokázal pora-
zit. Také letos 3,5 MHz

vyhrál suverénnì Martin Baier a s pomocí tøe-
tího místa Jakuba Omy si dobìhli i pro zlato
ve dru�stvech. Pøíslib do budoucna, �e i na-
dále budeme patøit mezi svìtovou jednièku,
potvrdilo tøetí místo juniora Ondøeje �imáèka,
pro kterého to byl první start na svìtové úrov-
ni. Ve dru�stvech s pomocí juniorských kole-
gù, kteøí se oba dva ve�li do první desítky, zís-
kal støíbro. Z na�ich veteránù nejlépe bì�el
Jura Mareèek, OK2BMW a odvezl si støíbro.

�enská tra� pøinesla mnohá pøekvapení.
Tì�ká mapa, nepøehledný terén, ustavièný
dé��, hlasitostí nevyrovnané kontroly a rádio
v pásmu 144 MHz dali dohromady jeden z nej-
tì��ích závodù pro vìt�inu závodnic. Pravidlo,
�e se závod nevzdává a konèí a� za cílovou

èárou, platil dvojnásob. V hlavní �enské kate-
gorii mìlo pouze 6 závodnic v�echny kontro-
ly. Na�e �eny získaly ve dru�stvech støíbro
a Michaela Gomzyk-Omová k tomu pøidala in-
dividuální bronz. Juniorky sice nedosáhly na
individuální medaili, ale ji� podruhé ètvrté mís-
to �árky Jelínkové staèilo s èasem dal�ích ju-
niorek na støíbro v dru�stvech.

Èe�tí junior�tí a senior�tí reprezentanti s trenérem Andrejem Gomzykem.

Kompletní èeská výprava na MS 2010 v Opatiji.

Zlaté juniorky (zleva): Pavla Horová, �árka Jelínková
a Al�bìta Léharová.

Støíbrné dru�stvo �en (zleva): Veronika Krèálová, Eli�ka
Kuncová a Michaela Gomzyk Omová.

Pøi veèerním vyhlá�ení u� nepanovalo to-
lik rozlièných emocí, kterými se to v cílovém
prostoru jen hem�ilo. Po veèerní mnohonárod-
nostní zábavì se v�ichni opìt rozjeli do svých
vlastí s my�lenkou na následující sezónu
a Mistroství Evropy, které bude hostit Rumun-
sko.

A závìr? Èíselné shrnutí medailí: 5 zlatých,
6 støíbrných a 7 bronzových = 18 cenných
kovù pro ÈR a 3. místo v hodnocení národù.
Zda to byl úspì�ný �ampionát a jestli mù�e být
trenér spokojen, to mù�e øíct jen on, ale roz-
hodnì je vidìt, �e Èeská republika se ve vý-
sledkových listinách neztratila.


