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Vrcholnou akcí roku 2013 bylo pro rádiové orientační běžce 19. mistrovství Evropy, které
se konalo v polovině září v polské Kudowě Zdróji. Na letošní evropský šampionát přijelo
338 sportovců z 26 zemí, aby bojovalo o cenné medaile v 11 kategoriích.
Jména českých reprezentantů kategorie M21 patří mezi absolutní světovou špičku, což
svými výsledky znovu potvrdili. Karel Fučík vystoupil na individuální stupně vítězů celkem
3x (2-0-1), stejně jako Jakub Oma (0-2-1), které podpořil Martin Baier (1-1-0). Společně v
soutěži družstev zaslouženě získali další 2 zlaté medaile.
Nejúspěšnější závodnicí Mistrovství Evropy se stala v ženské kategorii Veronika Krčálová
ziskem 2 individuálních zlatých, 1 stříbrné a 1 bronzové medaile. Na stupně vítězů doprovodila Veroniku další česká reprezentantka Hana Fučíková, která vybojovala stříbrnou medaili ve sprintu.. Společně se Zuzanou Sukeníkovou završily úspěch českých žen dvěma
stříbrnými medailemi ze soutěže družstev.
Sestava juniorů a juniorek dělá již čtvrtým rokem radost šéftrenérovi, po loňských 14 světových to letos bylo dokonce 17 evropských medailí. V každé ze 4 disciplín stáli vždy mladí
čeští reprezentanti na stupních vítězů. Mistry Evropy se stali Ondřej Šimáček (sprint), Alběta Léharová (klasika 3,5 MHz) a Pavla Horová (foxoring a sprint). Dvě další zlaté medaile

získalo družstvo juniorek
ve složení Léharová, Horová a Lněničková (oba
závody na klasice), junioři v soutěži družstev
skončili na 2. a 3. místě
(Šimáček O, Šimáček M,
Šrom). Nejstabilnější výkony podala Pavla Horová, která ke dvou titulům
přidala ještě bronz na
klasické trati 3,5 MHz a v
pásmu 144 MHz skončila
na 4.místě. Alžběta Léharová ke zlatu přidala
2 bronzové medaile za
sprint a druhou klasiku
a také třetí závodnice
Petra Lněničková skončila se solidním umístěním 3x v první desítce (5, 6. a 8. místo). Ani
jeden z juniorů kategorie M19 nevyšel naprázdno – Jakub Šrom výborně zaběhl první dva
závody a odvezl si 2 stříbrné individuální medaile, nejmladší český závodník Martin Šimáček získal 2 bronzy z foxoringu a klasiky. Nejzkušenější náš junior Ondřej Šimáček ustál
roli favorita a odváží si kompletní sadu individálních medailí – zlato za sprint a stříbro s
bronzem za oba klasické závody..
Do sbírky rekordních 59 českých medailí nemalou měrou přispěli i veteráni.. V kategorii
D35 vybojovala Blanka Adámková kompletní sadu individuálních medailí (sprint zlatá)
a dvě bronzové získala kolegyně Pavla Hažmuková. V kategorii D50 s bronzem z klasické trati 144 MHz odjížděla Marcela Šrůtová. Naše 3 reprezentantky v nejstarší kategorii
D60 se podělily celkem o 6 medailí – 3 získala Eliška Voráčková (1-2-0), dvě Jana Omová
(1-0-1) a jednu Alena Pátková (0-0-1). V nejmladších veteránech M40 zabodoval Petr
Hrouda (stříbro a bronz z klasických tratí), dvě stříbrné individální medaile si odvezl i Jiří Mareček. V soutěži družstev vystoupili čeští veteráni na stupně vítězů celkem
9x (3-3-3).
EYAC 2913. - Mistrovství Evropy žáků a dorostu do 16 let hostila již po čtvrté Česká republika. Podařilo se uspořádat velmi kvalitní závody na Vysočině v oblasti Tři studně, které
ukázaly více než stovce mladým závodníkům kategorií MD14 a MD16 atmosféru velkých
závodů a jistě se pro ně staly motivací pro vstup do juniorských kategorií...
Na 14. EYAC v hodnocení národů získala Česká repubila 1.místo se ziskem 22 medailí (104-8). Absolutním vítězem se stal Martin Šimáček (M16) se ziskem 4 zlatých a 1 bronzové
medaile. Další tituly Mistr Evropy si odvezli Martin Kinc (M14), Matěj Žáček (M16), Kateřina
Bžatková (D16), Daniela Trpáková (D14) a družstva žáků M14, žákyň D14 a dorostenců M16.
Na stupně vítězů si pro individuální medaile vystoupali i další čtyři Češi – 2x stříbrná pro
Jana Švece (M14), ke zlatu po jednom stříbru pro Matěje Žáčka a Katku Bžatkovou a nakonec po jedné bronzové pro Annu Sobotkovou (D14), Jana Priessnitze (M16) a Vojtěcha
Bžatka (M14).
Domácí mistrovství v různých disciplínách se konala od jarních měsíců až do září, často s
účastí zahraničních sportovců. Největší akcí se staly na začátku července 5 denní závody v
Třešti, domácí závodníci museli tvrdě bojovat o tituly v konkurenci šesti zemí.

RÁDIOVÝ ORIENTAČNÍ BĚH

RÁDIOVÝ ORIENTAČNÍ BĚH

Na rozdíl od Aljašky, kde se mushing jako pracovní nástroj datuje od nepaměti a závodění
se psím spřežením minimálně od dob zlaté horečky, v Evropě nastal opravdový rozvoj
tohoto sportu teprve s objevením psů severských plemen, zhruba začátkem 70 let minulého století.
V dnešní době se závody psích spřežení konají v létě na polních a lesních cestách, při teplotách nižších než +15 stupňů Celsia, a v zimě na běžeckých tratích nebo terénech podobných běžeckým tratím. Pouze nejextrémnější závody na Aljašce se jezdí volným terénem.
Závodí se na tratích: krátké, sprint 6-25 km, střední 20-70 km, dlouhé 50-150 km, etapové
až 1500 km. Disciplíny jsou individuální (canicross – běžec a pes, bykejoring – cyklista a
pes, skijoring – lyžař a pes a pulka – lyžař a pes táhnoucí pulku), spřežení (třídy podle počtu zapřažených psů - čtyři psi, šest psů, osm psů, bez omezení počtu psů) a podle druhu
zapřažených psů (1.otevřená, 2.pouze pro SH, 3.pouze pro AM,G,S).
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Pásmo 2 m (144 MHz) – Klasická trať
Muži
Karel Fučík (O-sport Kroměříž)
Ženy
Zuzana Sukeníková (ROB Krnov)
Junioři
Ondřej Šimáček (SZTM ROB Pardubice)
Pásmo 80 m (3,5 MHz) – Klasická trať
Muži
Jakub Oma (TJ Turnov)
Ženy
Veronika Krčálová (SZTM ROB Pardubice)
Junioři
Ondřej Šimáček (SZTM ROB Pardubice)
Juniorky
Pavla Horová (SZTM ROB Pardubice)
Pásmo 2 m (144 MHz) – Krátká trať
Muži
Andriy Gomzyk (TJ Turnov)
Ženy
Eliška Kuncová (Radioelektronika Cheb)
Junioři
Martin Šimáček (SZTM ROB Pardubice)
Juniorky
Alžběta Léharová (SZTM ROB Pardubice)
Pásmo 80 m (3,5 MHz) – Krátká trať
Muži
Jakub Oma (TJ Turnov)
Ženy
Lucie Matulová (Radiosport Bílovice nad Svitavou)
Junioři
Jakub Šrom (Radiosport Bílovice nad Svitavou)
Pásmo 80 m (3,5 MHz) – Dlouhá trať
Muži
Andriy Gomzyk (TJ Turnov)
Ženy
Veronika Krčálová (SZTM ROB Pardubice)
Juniorky
Alžběta Léharová (SZTM ROB Pardubice)
Pásmo 80 m (3,5 MHz) – Noční závod
Muži
Jakub Oma (TJ Turnov)
Ženy
Alžběta Léharová (SZTM ROB Pardubice)
Junioři
Ondřej Šimáček (SZTM ROB Pardubice)
Pásmo 80 m (3,5 MHz) – Sprint
Muži
Oma Jakub (TJ Turnov)
Ženy
Lucie Matulová (Radiosport Bílovice nad Svitavou)
Junioři
Jakub Šrom (Radiosport Bílovice nad Svitavou)
Juniorky
Pavla Horová (SZTM ROB Pardubice)
Pásmo 80 m (3,5 MHz) – Foxoring
Muži
Oma Jakub (TJ Turnov)
Ženy
Iveta Duchová (Fox-klub Praha)
Junioři
Ondřej Šimáček (SZTM ROB Pardubice)
Juniorky
Pavla Horová (SZTM ROB Pardubice)
Pásmo 80 m (3,5 MHz) – Štafety
Muži
Šrom, Šindelka, Matula (Radiosport Bílovice n.Svitavou)
Ženy
Bžatková, Dvořáková, Matulová (Radiosport Bílovice n.S.)

Český svaz rekreačního sportu
Název svazu: Český svaz rekreačního sportu (ČSRS)
Sídlo: K Vltavě 2012/52, 143 00 Praha 12 - Modřany
e-mail: info@csrs.cz
Internet: www.csrs.cz
Předseda: Mgr. Marcel Goetz
Název mezinárodní federace, její zkratka,
sídlo a počet členských zemí: (není ustavena)
Český svaz rekreačního sportu sdružuje několik stovek oddílů s více než osmdesáti tisíci
členy. Svým programem je zaměřen na realizaci olympijské myšlenky ”sportu pro všechny”. Tedy na tu sportovní veřejnost, které neleží na srdci jen sportovní sláva, ale především
potěšení ze zdravého pohybu, zájem o získání a udržení dobré kondice a snaha poznat co
nejvíce písmenek z abecedy již zavedených, ale také netradičních sportů.
Svaz nabízí ve svých oddílech programy pro celé rodiny i jednotlivce v každém věku. Pro
své členy pořádá pravidelné cvičení při hudbě, rekreační sportování v nejrůznějších sportovních odvětvích, turistické a cykloturistické akce. Kromě toho pořádá každý rok množství akcí a turnajů pro veřejnost v klasických i úsměvných disciplínách, jejichž přehled je k
dispozici v sekretariátu svazu a na webových stránkách.
Jedním z nosných programů svazu je organizování miniškol sportu, které jsou určené
především dětem mladšího školního věku. V průběhu ročního či víceletého cyklu si děti
osvojují pravidla a základní dovednosti několika sportovních odvětví, která mají v daném
místě tradici. Smyslem je, aby po absolvování miniškoly se dítě mohlo dále věnovat vybranému sportu na výkonnostní úrovni nebo pouze získalo kladný vztah ke sportu. Výuka
je proto zajišťována kvaliﬁkovanými trenéry nebo aprobovanými učiteli tělesné výchovy,
kteří po konzultaci s rodiči doporučí, pro které odvětví má dítě největší předpoklady. V
této oblasti navázali organizátoři úzkou spolupráci se základními školami v místech své
působnosti. Program miniškol se tak stává vhodným doplňkem hodinám tělesné výchovy
a je důležitým faktorem pro další utváření životního stylu dítěte. Sport je pak vnímán jako
společensky zajímavá, ale i prospěšná náplň volného času.
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RÁDIOVÝ ORIENTAČNÍ BĚH
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Mistři České republiky 2013
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