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AKTUALITY

Slavnostní zahájení zaèalo dlouhým spo-
leèným pøesunem výprav do obøadní sínì za
mìstem za policejní asistence, pokraèovalo
sympaticky krátkými proslovy a dlouhým folk-
lórním programem.

Den první � støeda: Pìkný závod v pìk-
ném terénu, dobøe prùbì�ný listnatý les jen
místy s mírným podrostem. Na trati bylo tøeba
neváhat, neztrácet bì�ecky a vyhnout se chy-
bám v dohledávce � jen tak �lo uspìt. Pavla
Horová startovala v 00, první pøibìhla z lesa
zpìt a a� do konce ji u� nikdo nepøekonal, po
loòském titulu MS si vybìhla letos svùj první
evropský. Jejímu èasu se nejvíce pøiblí�ila Al�-
bìta Léharová a Andrea Mouèková to jistila
6. místem � dvì zlaté a støíbro pro èeské ju-
niorky v pásmu 3,5 MHz. Dal�í hlavní katego-
rie bì�eli 2 m, kde si pro dva tituly dobìhly
�eny, suverénnì o 5 minut vítìzí Michaela
Gomzyk Omová a spoleènì s Veronikou Kr-
èálovou (7. místo) získávají zlato z dru�stev.
Mezi juniory 2x záøí èeské barvy na individuál-
ních stupních vítìzù � bronz pro Ondøeje
�imáèka a titulu se doèkal 19-letý Jakub Lnì-
nièka, o tøetím týmovém zlatu nebylo pochyb.
O stupínek ní�e zùstali mu�i, o pár sekund ute-
kl titul Jakubu Omovi, spolu s 5. Karlem Fuèí-
kem a 8. Martinem Baierem dosáhli na støíbro
dru�stva. Hvìzdou dne se stává Karel Koudel-
ka OK1MAO, který získává titul v M70, dvì
støíbrné pøidávají Jana Omová D60 a Jitka
�imáèková D35, podobnì jako dvì týmová
støíbra v dámských veteránských kategoriích.

Den druhý � ètvrtek: Sprint je disciplína,
která si odbývá na ME premiéru. Nikdo pøe-
dem neví, jak na tom je ve srovnání se sou-
peøi, èeský tým má ale v pøípravì nabìháno
sprintù dost a dost. Pøekvapení se nekoná,
bì�í se v druhé pùlce lesa pøímo v Baile Fe-
lix, na kontrolách jsou stojany bez lampionù,
díky dvouminutovému startovnímu intervalu je

v prostoru chvílemi docela husto. Rozdává se
pouze 11 sad medailí (dru�stva nejsou hod-
nocena). První tituly v nové disciplínì si roz-
dìlí hned 6 zemí. Radost pro Maïarsko zaøi-
zuje Klara Zarnoczay (D50), nizozemské barvy
rozzáøí Jenny Filjstra (D60), litevské ambice
naplní Masilionis (M40), polským hrdinou je
Madrzynski (M50), jediný titul pro Ukrajinu vy-
bojuje Oleg Fursa (M60). Ani jednou nezazní
veèer ruská hymna. A zbylých �est zlatých
putuje do Èeské republiky! Ètvrtek je dnem
sourozencù Omových, Michaela vyhrává s ná-
skokem dvou minut pøed Lenkou Voráèkovou,
Jakub skoro o minutu pøed Martinem Baierem.
Ke vèerej�ím medailím tu nejcennìj�í pøidají
Al�bìta Léharová a Ondøej �imáèek mezi ju-
niory a vìènì mladá veteránka Jitka �imáè-
ková. 4 sekundy k bronzu (a 12 ke zlatu) chy-
bí Mirkovi Vlachovi OK1UMY v M50, bronz
zato vybojuje Eli�ka Voráèková v D60. Druhé
zlato do sbírky pøidá Karel Koudelka, OK1MAO
v M70.

Den tøetí � pátek: Karel ani Mi�ka nepo-
znají v Rumunsku porá�ku!!! Suverén nejstar-
�í kategorie M70 se jmenuje Karel Koudelka,
OK1MAO. Skoro stejnou suverenitou se mù�e
py�nit Jitka �imáèková v D35, 2 zlaté a støíbr-
ná, k tomu 2 støíbra ze soutì�e dru�stev. Dal-
�í støíbro v øadách veteránek pøidává dru�stvo
D60, ze stínu soupeøek vystoupila na zlatý stu-
pínek Eli�ka Voráèková. Po nìkolika letech
pøidávají 3 bronzové medaile do sbírky i vete-
ráni � Jiøí Mareèek OK2BWN individuální a dva
stejné kovy dru�stva M50 a M40.

�eny, mu�i, juniorky, junioøi = ètyøi zlaté
medaile dru�stev. V juniorských kategoriích
tentokrát bez individuálního triumfu, ale 3.
a 4. místo Al�bìty Léharové s Andreou Mouè-
kovou a støíbro a bronz Ondøeje �imáèka
s Jakubem Lnìnièkou, to je vyrovnanost, na
kterou soupeøi nemají odpovìï. Michaela
Gomzyk Omová potøetí individuální zlatá � vý-
sledkem je pìt zlatých medailí na krku nejú-
spì�nìj�í bì�kynì èeské historie.. A nejlep�í
na konec � �ho�i dìkujem� zní veèerním sá-
lem, kdy� na stupnì vystoupí tøetí Karel Fu-
èík, druhý Jakub Oma a vítìzný Martin Baier.

Ziskem 22 zlatých, 13 støíbrných a 8
bronzových medailí (celkem 43 cenných
kovù) se èeský tým po nìkolika letech stal zno-

Hvìzdná medailová statistika na
Mistrovství Evropy v ROB
v Rumunsku
MARCELA �RÙTOVÁ
Premiéra mistrovství Evropy na pùdì zemì, která dosud akci této úrovnì nepoøádala. První
dojmy � tréninky na slu�né úrovni, mapy relativnì malé, peèlivá pøíprava vèetnì vyu�ití
SportIdentu, lesy podobné jihomoravským, vý�kový profil �ádná rovina ani extra krpály.

HNL 2011: letos trochu jinak

Bù�ek Beskyd �Radegast� letos pøi konání
sedmého roèníku �Neoficiálního Mistrovství
Èesko Slovenska v honu na li�ku� nám nebyl
zrovna naklonìn. Není úplnì normální, aby
poslední èervnový víkend byla teplota +9°C.
Pokusím se ale trochu popsat jak celá akce
probíhala.

Organizátoøi se zaèali scházet v místì ko-
nání na kótì Du�ná-Putýrka ji� od støedeèní-
ho odpoledne, aby se stihlo v�e pøipravit jako
ka�doroènì ke spokojenosti úèastníkù. Pøípra-
va techniky a zázemí, byly ji� rutinou zabìh-
nutého kolektivu �Vala�ského rodinného radio-
klubu OK2KWM�.

Sobotní ráno, kdy se zaèínají sjí�dìt v�ichni
úèastníci, ji� bylo v re�ii aprílového poèasí,
snad u� chybìla jen snìhová pøeháòka. Roz-
voz li�ek do terénu probìhl bez zásadních pro-
blémù a rozhodèí na kontrolách byli jak tech-
nicky, tak i morálnì pøipravení na nároèný
závodní den. Nakonec se se�lo na startu zá-
vodu to zdravé jádro tìch, kteøí nemù�ou chy-
bìt na této sportovnì-spoleèenské akci. Bo-
hu�el, letos nedorazil �ádný zástupce ze
Slovenska, nebo� soubì�nì probíhaly ve stej-
ném termínu nominaèní závody v ROB, tak
snad pøí�tí rok to vyjde lépe.

Závodníci startovali v 5-minutových inter-
valech, jak v kategorii �eny YL, tak mu�i OM
do závodu, kde èasový limit byl 150 minut
s 5 li�kami, ka�dá na jiné frekvenci a trvale vy-
sílající maják umístìný v cíli, jen� byl shodný
se startem. Délka tratì byla necelých 10 km.
K dispozici byla turistická mapa Beskydy, ale
nakonec tyto podmínky jsou dodr�ovány ka�-
doroènì stejnì, dle pravidel v honu na li�ku
z roku 1972. Závodníci musí opravdu najít an-
ténu vysílaèe, aby mohli vlo�it svoje èíslo do
malé sklenièky, která prokazovala nalezení
dané kontroly, tak�e �ádné barevné lampióny
viditelné z mnoha desítek metrù.

V kategorii YL zvítìzila Zuzana Sukeníko-
vá. Nepøízeò poèasí zpùsobila, �e jedna z fa-
voritek závodu Renata Èadová, OK1VUG,
musela nechtìnì vzdát, kdy� si pøivodila zra-
nìní uklouznutím v nároèném terénu a a� od-
borníci na pohotovosti ve vsetínské nemocni-
ci o�etøili zlomený kotník. To byl na�tìstí jediný
zdravotní problém za celou dobu konání v�ech
7 roèníkù.

V mu�ích zvítìzil Roman Hrazdil. Pouze
první tøi na�li v�echny kontroly v limitu a je ne-
uvìøitelné, �e rozdíl mezi vítìzem a druhým
v poøadí byly pouhé 2 vteøiny.

Samotné vyhodnocení bylo poøád doslova
je�tì pod pøímým vlivem de��ových a vìtrných
smr�tí, støídané s jasným svitem slunce. Na-
konec se v�e podaøilo úspì�nì zakonèit kon-
zumací vala�ských specialit a poslední úèast-
níci odjí�dìli v nedìli dopoledne do svých
domácích QTH.

Navidìnou poslední víkend v èervnu pøí�tí-
ho roku 2012 pøi 8. roèníku se za celý organi-
zátorský tým tì�í

Karel Javorka, OK2WM

vu nejúspì�nìj�ím týmem evropského �am-
pionátu. A pár èísel na závìr: 261 závodníkù
z 25 státù, 11 kategorií od juniorù po nejstar-
�í veterány, bylo rozdáno 163 medalí.

Pøí�tí rok nás èeká Mistrovství svìta v Srb-
sku, kde se pøedpokládá opìt premiéra nové
disciplíny � foxoringu.

Michaela Gomzyk Omová.

Zleva: Jakub Oma, Martin Baier a Karel Fuèík.


