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Obr. 1, 2. Pøijímaè pro ROB
pro pásmo 3,5 MHz z dílny
Ing. J. Mareèka, OK2BWN

Letoní Mistrovství svìta v rádiovém
orientaèním bìhu poøádala srbská radioamatérská organizace SRS v národním
parku Kopaonik, 300 km jinì od Bìlehradu ve dnech 10.  15. záøí. ampionát
probìhl za úèasti 30 státù ze vech 3 regionù IARU. Poprvé byl pøipraven nároèný program na 4 závodní dny, kdy dva
klasické závody v pásmu 144 a 3,5 MHz
doplnily nové disciplíny  sprint a foxoring
(= kombinace orientaèního bìhu s dohledávkou kontroly pøijímaèem).
Závodilo se ve vysokohorském terénu
v nadmoøských výkách 1500  1900 m.
Na trati byla celá øada údolí, strí a potokù, postup u tak nároèným terénem jetì ztìovaly velké polomy. Zøejmì díky
mením zkuenostem organizátorù byla
stavba tratí pro nìkteré, zejména juniorky
a nejstarí veterány, znaènì nadhodnocena, øada závodníkù z tìchto kategorií
dobíhala bez plného poètu kontrol nebo
po limitu na pokraji fyzického vyèerpání.
Pøestoe soutìní prostory byly dobøe
zmapované srbskými kartografy orientaèního bìhu, nebylo vùbec lehké se na nich
udret, øada i zkuených závodníkù pak
musela volit postupy intuitivnì pouze za
rádiovým signálem.
Èeskou republiku reprezentovalo 31
závodníkù v 11 vìkových kategoriích od
juniorù MD19 po nejstarí veteránskou
M70. Kromì Luboe Wintera, OK1DPW,
(M60), který stále jetì bìhá s vlastnoruènì vyrobenými pøijímaèi, závodí Èei
témìø výhradnì s technikou vyvinutou
a vyrobenou Jirkou Mareèkem, OK2BWN
(obr. 1 a 2; www.ok2bwn.cz). V dalích
státech je to podobné  vlastní vyrobené
pøijímaèe mají vìtinou pouze nejstarí

závodníci kategorií M60/M70,
mladí generace ponechává
konstrukci na výrobcích; vìtina výprav je technicky vybavena jednotnými pøijímaèi, a
ji èeskými, ruskými, nìmeckými nebo èínskými.
Po loòském prvním místì
v hodnocení národù na Mistrovství Evropy v Rumunsku
se stejnì daøilo i na Mistrovství svìta  celkové vítìzství
Èei obhájili a rekordním ziskem 49 medailí (obr. 3) se
znovu postavili do èela tabulky. A koho jmenovat, aby celý èlánek nebyl jen výètem jmen a titulù? Urèitì Michaelu Gomzyk Omovou, neporazitelnou
v enské kategorii, která si odvezla 4 zlaté a 2 støíbrné medaile, z toho 3 individuální tituly mistrynì svìta. Dùkazem, e nikdy není pozdì zaèít s vrcholovým
sportem, je Elika Voráèková z Prahy
(obr. 4), která poprvé vybìhla na tra pøed
12 lety v novì vytvoøené kategorii D50
a letos v Kopaoniku zvítìzila ve tøech disciplínách ze ètyø v kategorii D60. Nestárnoucí Karel Fuèík (obr. 5) by letos ji
mohl závodit v nejmladí veteránské kategorii, nemá vak stále v muích konkurenci a poráí soupeøe o polovinu mladí
 Karlùv letoní medailový zisk = 3-2-1.
Pro éftrenéra Andreje Gomzyka jsou ale
jistì nejcennìjí výsledky v juniorských
kategoriích, kde si stejnì dobøe vedli dívky i hoi  mistry svìta se stali Pavla Horová, Jakub rom a Ondøej imáèek,
s podporou Albìty Léharové, Petry Lnìnièkové a Pavla Hladíka 3x vystoupali na
nejvyí stupnì i v drustvech.
Právì výsledky juniorù jsou zárukou,
e tento krásný radioamatérský sport,
který spojuje techniku, taktiku a fyzický
výkon, bude snad jetì dlouho ít. Pøítí
rok bude Èeská republika hostit Mistrovství Evropy ákù a juniorù do 16 let, drme tedy palce nastupující generaci.

Obr. 3. Èeská výprava po skonèení ampionátu se 49 medailemi
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Obr. 4. Elika Voráèková dobíhá do cíle
sprintu (12sekundové relace vysílaèù,
délka trati kolem 3 km)

Obr. 5. Nìkolikanásobný mistr svìta
Karel Fuèík

Obr. 6. Èei a Slováci se setkali na stupních vítìzù v kategorii muù v pásmu
144 MHz. Na druhém místì skonèili Rusové. Slovenská výprava byla14èlenná
a získala 4 medaile (2-0-2)
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