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Pro letošní mistrovství světa byl jako 
pořádající stát zvolen Kazachstán. 
Vypravili jsme se tedy do 5 tisíc kilo-
metrů vzdáleného města Burabay, které 
leží na severu Kazachstánu, u břehu 
jezera Borovoje.
Část reprezentantů přiletěla s  předs-
tihem už 3. 9., aby se zúčastnila ještě 
přípravného kempu. Mohli jsme se tak 
seznámit s kazašskými lesy a terénem 
ještě před vypuknutím samotného MS. 
Větší problém jsme měli se zvykáním si 
na způsob stavění tratí, který je odlišný 
od stavění u nás. Objevily se problémy 
s  připraveností vysílačů, na večerních 
schůzích se musela probírat pravidla. 
Začali jsme pochybovat, že Kazaši celou 
organizaci zvládnou, a tak jsme se začali 
řídit heslem „nic nás nepřekvapí!“.
První dva závody byly klasiky. Juniorské 
kategorie běžely nejdříve závod v pásmu 
144 MHz, veteránské kategorie závod 
v pásmu 3,5 MHz. V kategorii D50 ob-
sadily dělené první místo Češka a Sloven-
ka, takže jsme na vyhlášení mohli slyšet 

skoro československou hymnu. Další den 
si kategorie pásma prohodily. Byli jsme 
svědky hodně krátké klasiky - i když se 
běželo v kopcích na kamenitém podkla-
du, vítězné časy bohužel odpovídaly spíše 
časům ve sprintu. Přesto Zbyněk Žáček 
dokázal získat bronz. Nejpovedenější 
závod pro bílovické sportovce byl právě 
sprint. Kuba Šrom byl nejlepší z juniorů, 
zlato získala i Pavla Hažmuková a Jirka 
Mareček, Tonda Šindelka vybojoval 
stříbro.
Poslední závod byl foxoring a my jsme 
jen čekali, čím nás organizátoři překvapí. 
Povedlo se to řidičům autobusu, kteří 
nezvládli napoprvé najít cestu na start. 
Foxoring byl ze všech závodů fyzicky 
nejnáročnější, opět se běželo v kopcích 
a tratě měly velké převýšení.
Po slavnostním vyhlášení se konal 
hamfest, kde jsme mohli všichni oslavit 
naše výsledky i to, jak jsme celý pobyt 
v  Kazachstánu zvládli. Cestou zpátky 
do Česka jsme se ještě zastavili prohléd-
nout si hlavní město Astanu.
Z Bílovic jelo celkem do Kazachstánu 
10 závodníků, kteří dohromady získali 
15 medailí (5-4-6) z toho 8 individuál-

ních (3-3-2). Nejúspěšnější: Kuba Šrom 
(3-1-0), Berťa Polák (2-0-0), Jirka 
Mareček (1-1-1), Pavla Hažmuková 
(1-0-3), Tonda Šindelka (0-2-0), Lída 
Ondrouchová (0-0-2), Kačka Bžatková 
a Zbyněk Žáček (0-0-1).
V současné době máme tedy v Bílovicích 
tři úřadující mistry světa a dva mistry 
Evropy - to je dobrý, ne?
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MISTROVSTVÍ SVĚTA 
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Z letošního ukončení sezóny


