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Z RADIOAMATÉRSKÉHO SVÌTA

Leto�ní Mistrovství svìta v rádiovémorientaèním bìhu poøádala srbská radioa-matérská organizace SRS v národnímparku Kopaonik, 300 km ji�nì od Bìlehra-du ve dnech 10. � 15. záøí. �ampionátprobìhl za úèasti 30 státù ze v�ech 3 re-gionù IARU. Poprvé byl pøipraven nároè-ný program na 4 závodní dny, kdy dvaklasické závody v pásmu 144 a 3,5 MHzdoplnily nové disciplíny � sprint a foxoring(= kombinace orientaèního bìhu s dohle-dávkou kontroly pøijímaèem).Závodilo se ve vysokohorském terénuv nadmoøských vý�kách 1500 � 1900 m.Na trati byla celá øada údolí, str�í a poto-kù, postup u� tak nároèným terénem je�-tì ztì�ovaly velké polomy. Zøejmì díkymen�ím zku�enostem organizátorù bylastavba tratí pro nìkteré, zejména juniorkya nejstar�í veterány, znaènì nadhodno-cena, øada závodníkù z tìchto kategoriídobíhala bez plného poètu kontrol nebopo limitu na pokraji fyzického vyèerpání.Pøesto�e soutì�ní prostory byly dobøezmapované srbskými kartografy orientaè-ního bìhu, nebylo vùbec lehké se na nichudr�et, øada i zku�ených závodníkù pakmusela volit postupy intuitivnì pouze zarádiovým signálem.Èeskou republiku reprezentovalo 31závodníkù v 11 vìkových kategoriích odjuniorù MD19 po nejstar�í veteránskouM70. Kromì Lubo�e Wintera, OK1DPW,(M60), který stále je�tì bìhá s vlastno-ruènì vyrobenými pøijímaèi, závodí Èe�itémìø výhradnì s technikou vyvinutoua vyrobenou Jirkou Mareèkem, OK2BWN(obr. 1 a 2; www.ok2bwn.cz). V dal�íchstátech je to podobné � vlastní vyrobenépøijímaèe mají vìt�inou pouze nejstar�í

závodníci kategorií M60/M70,mlad�í generace ponechávákonstrukci na výrobcích; vìt-�ina výprav je technicky vyba-vena jednotnými pøijímaèi, a�ji� èeskými, ruskými, nìmec-kými nebo èínskými.Po loòském prvním místìv hodnocení národù na Mis-trovství Evropy v Rumunskuse stejnì daøilo i na Mistrov-ství svìta � celkové vítìzstvíÈe�i obhájili a rekordním zis-kem 49 medailí (obr. 3) seznovu postavili do èela tabul-ky. A koho jmenovat, aby celý èlánek ne-byl jen výètem jmen a titulù? Urèitì Mi-chaelu Gomzyk Omovou, neporazitelnouv �enské kategorii, která si odvezla 4 zla-té a 2 støíbrné medaile, z toho 3 individu-ální tituly mistrynì svìta. Dùkazem, �e ni-kdy není pozdì zaèít s vrcholovýmsportem, je Eli�ka Voráèková z Prahy(obr. 4), která poprvé vybìhla na tra� pøed12 lety v novì vytvoøené kategorii D50a letos v Kopaoniku zvítìzila ve tøech dis-ciplínách ze ètyø v kategorii D60. Nestár-noucí Karel Fuèík (obr. 5) by letos ji�mohl závodit v nejmlad�í veteránské ka-tegorii, nemá v�ak stále v mu�ích konku-renci a porá�í soupeøe o polovinu mlad�í� Karlùv leto�ní medailový zisk = 3-2-1.Pro �éftrenéra Andreje Gomzyka jsou alejistì nejcennìj�í výsledky v juniorskýchkategoriích, kde si stejnì dobøe vedli dív-ky i ho�i � mistry svìta se stali Pavla Ho-rová, Jakub �rom a Ondøej �imáèek,s podporou Al�bìty Léharové, Petry Lnì-nièkové a Pavla Hladíka 3x vystoupali nanejvy��í stupnì i v dru�stvech.Právì výsledky juniorù jsou zárukou,�e tento krásný radioamatérský sport,který spojuje techniku, taktiku a fyzickývýkon, bude snad je�tì dlouho �ít. Pøí�tírok bude Èeská republika hostit Mistrov-ství Evropy �ákù a juniorù do 16 let, dr�-me tedy palce nastupující generaci.

Obr. 1, 2. Pøijímaè pro ROBpro pásmo 3,5 MHz z dílnyIng. J. Mareèka, OK2BWN

Obr. 4. Eli�ka Voráèková dobíhá do cílesprintu (12sekundové relace vysílaèù,délka trati kolem 3 km)

Obr. 5. Nìkolikanásobný mistr svìtaKarel Fuèík

Obr. 6. Èe�i a Slováci se setkali na stup-ních vítìzù v kategorii mu�ù v pásmu144 MHz. Na druhém místì skonèili Ru-sové. Slovenská výprava byla14èlennáa získala 4 medaile (2-0-2)Obr. 3. Èeská výprava po skonèení �ampionátu se 49 medailemi

Mistrovství svìta v rádiovém orientaèním bìhu � Srbsko 2012
Marcela �rùtová, OK1KYP, www.ardf.cz


