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 Asociace rádiového orientačního běhu (AROB) má za sebou 

 úspěšné uspořádání ME žáků a dorostu do 16 let (EYAC 2013)  

 

Mládežnický šampionát se konal v krásném prostředí Vysočiny, v lesích okolo obce Tři studně, ve 
dnech 12.-16. června. 

Česká republika je průkopníkem novinek v tomto sportovním odvětví, jako první jsme přišli 
s uspořádáním samostatného ME pro dorost v roce 2000 a založili tradici každoročního porovnání sil 
nastupující generace. Mezinárodní komise IARU ARDF  přidělila pořádání  naší republice již počtvrté 
(2000, 2005, 2009, 2013), protože ČR je zkušená země s dobrým organizačním týmem a poskytuje 
záruku kvalitních závodů. Letošní v pořadí 14. EYAC opět přinesl novinku – závod ve sprintu 3,5 MHz, 
který je divácky atraktivní disciplínou, protože závodníci se v průběhu tratě vracejí na tzv. „diváckou 
kontrolu“ a následně znovu mizí v lese, aby se po 
několika minutách objevili v cílovém koridoru. 

Mezi více než 100 závodníky bylo nominováno 20 
chlapců a děvčat v kategoriích M14, D14, M16 a 
D16, kteří ukázali, že česká mládež má potenciál 
v tomto sportovním technickém odvětví. 
V hodnocení národů získala Česká repubila 1.místo 
se ziskem 22 medailí (10-4-8). Absolutním vítězem 
se stal Martin Šimáček (SZTM ROB Pardubice – kat. 
M16) se ziskem 4 zlatých a 1 bronzové medaile. 
Další tituly Mistr Evropy si odvezli Martin Kinc (M14), 
Matěj Žáček (M16), Kateřina Bžatková (D16), Danie-
la Trpáková (D14) a družstva žáků M14, žákyň D14 
a dorostenců M16. 

Poděkování patří nejenom sportovcům za vynikající výsledky, ale také organizátorům. V malém sportu 
by se takováto akce neobešla bez mnoha hodin dobrovolně odvedené práce, ať již při vlastním mis-
trovství nebo při přípravě šampionátu. Všichni členové organizačního výboru byli dobrovolníky, kteří se 
pod hlavičkou Asociace ROB zasloužili o dobré jméno ČR mezi odbornou veřejností v rámci unie IA-
RU. Poděkování patří i Kraji Vysočina, který EYAC podpořil finanční dotací a řadě obcí okolo Nového 
Města na Moravě na jejichž území mistrovství probíhalo. Potěšitelná byla i účast České televize a od-
vysílání reportáže na ČT4 Sport, protože pro „malý sport“ je nesmírně obtížné proniknout do podvědo-
mí veřejnosti.  
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