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Ve dnech 17.  23. srpna 2015 probìhlo v Mariánských Lázních 20. mistrovství
Evropy v rádiovém orientaèním bìhu, které se koná pravidelnì v lichých létech,
v sudých létech pak mistrovství svìta.
K úèasti se pøihlásilo 26
státù I. regionu IARU, tj.
Evropy a Asie  Belgie,
Bìlorusko, Bulharsko,
Èeská republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Kazachstán, Litva, Maïarsko, Moldávie, Nìmecko, Nizozemsko, Norsko,
Polsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko,
Slovinsko, Srbsko, védsko, výcarsko,
Ukrajina a Velká Británie, co pøedstavovalo 320 úèastníkù v 11 vìkových kategoriích
muù, en  juniorù, seniorù a veteránù.
Pro vechny bylo pøipraveno k rozdìlení 66
sad medailí, z toho 44 za individuální výkony, 22 v soutìi drustev a na ty nejlepí
èekalo 22 titulù Mistra Evropy. Èeskou republiku reprezentovalo na tomto mistrovství
44 závodníkù, kteøí proli sítem nominaèních kritérií.
Po 11. létech se ujala organizace Èeská republika, Èeský radioklub  Asociace
rádiového orientaèního bìhu a uspoøádání
mistrovství vzal na svá bedra oddíl ROB 
Radioelektronika Cheb pod vedením Miroslava Vlacha st., OK1UMY, který se ujal
i funkce øeditele ampionátu. Hlavní èást
poøadatelù tedy byla z tohoto oddílu a jako
spolupoøadatelé dobrovolníci z ostatních
oddílù ROB, jako mezinárodní rozhodèí
pak èlenové zahranièních výprav.
Hlavním centrem mistrovství byl v Mariánských Lázních hotel Krakono, kde byla
ubytována asi polovina úèastníkù, zbytek
pak v hotelu Goethe a Zlatý zámek. Vyhodnocení jednotlivých soutìí pak probíhalo
v podveèerních hodinách v prostorách hotelu Cristal Palace v centru mìsta.
Pøed zaèátkem mistrovství pøipravili poøadatelé pro úèastníky ve dnech 13.  16.
srpna 2015 tréninkový kemp, kde si úèastníci mìli monost v jednotlivých dnech a ve
vymezeném èase trénovat jednotlivé disciplíny  foxoring, sprint, klasiku 80 m a klasiku 2 m na mapách v okolí Mariánských
Lázní. Kempu se zúèastnilo asi 120 úèastníkù a pro poøadatele to byla poslední
zkouka organizace a techniky.
Pøestoe jsme na mistrovství odjídìli
s obavami z velkých veder, která panovala
v celé Evropì, pøíjezdový den zaèal oblaènou oblohou a trénink v odpoledních hodinách u probíhal za vydatného detì.
V úterý èekal úèastníky úvodní závod
ve foxoringu, který probìhl na mapì Radiovka v okolí kopce Kamenná hora s cílem
v rekreaèním støedisku Kòafák nedaleko
Lázní Kynvart. Hned první závod byl pro
èeské barvy úspìný, kdy Èei získali prvních 9 medailí (1-3-5). V podveèer pak probìhlo v hotelu Cristal Palace oficiální zahájení ampionátu krátkou prezentací
pøedcházejících ampionátù, hudební
ukázkou národního folklóru a po slavnostním otevøení následovalo vyhodnocení výsledkù prvního dne ampionátu.
Ve støedu se celé dìní pøesunulo jinì
od Mariánských Lázní do Hamrnického
lesa, kde na mapì Lido probìhl závod ve
sprintu s diváckou kontrolou a cílem na
koupaliti Lido. I tento závod dopadl pro
èeské barvy úspìnì a v podveèerním vyhodnocení pøevzala nae výprava z rukou
poøadatelù dalích 13 medailí (5-7-1).
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Obr. 1. Diskuse s úsmìvem èeských závodníkù nad dobrými výsledky  zleva
Fuèíková, Gomczyk, Fuèík, imáèková
Ve ètvrtek èekal úèastníky první závod
klasiky na mapì Studánka v okolí obce
Studánka nedaleko Tachova. Kromì individuálních výsledkù se u klasiky vyhodnocuje i výsledek tøíèlenného drustva v kadé
kategorii. Seniorské kategorie absolvovaly
závod v pásmu 80 m, veteránské kategorie
závod v pásmu 2 m. V jednotlivcích jsme
vybojovali 13 medailí (2-6-5), v soutìi
drustev 9 medailí (8-1-0).
Páteèní den byl dnem odpoèinku, výletù a kultury po okolí Mariánských Lázní.
Pro zájemce byla k dispozici monost vysílání z pøíleitostné stanice k 20. mistrovství
Evropy pod znaèkou OL20ARDF.
Sobota byla posledním závodním dnem
mistrovství a druhým závodem klasiky, kdy
se soutìní pásma v jednotlivých kategoriích vymìnila. Závod probìhl na mapì Bavorská cesta s cílem na fotbalovém høiti
Marovy Chody nedaleko Tachova. Po
ukonèení závodu byla bilance pro Èesko
11 individuálních medailí (3-3-5) a v soutìi drustev 9 medailí (3-5-1). V podveèerních hodinách pak v hotelu Cristal Palace
probìhlo vyhodnocení posledního závodního dne a slavnostním ceremoniálem bylo
20. mistrovství Evropy v ARDF ukonèeno.
V jeho závìru byla ocenìna vysoká technická i sportovní pøipravenost a organizace
celého ampionátu, která byla potvrzena
potleskem zúèastnìných ve stoje.
V celkové bilanci mistrovství vybojovali
Èei 64 medailí, tj. témìø tøetinu z celkového poètu, z toho 22 zlatých, 25 støíbrných
a 17 bronzových. Stali se tak nejúspìnìjí
výpravou celého mistrovství a v závìsu za
nimi byla výprava Ruska s 61 medailemi
(20-17-14), následovaná Ukrajinou s celkovým ziskem 26 medailí (8-5-13). O zbývající medaile se rozdìlilo dalích 12 státù.
Pøítí rok nás èeká Mistrovství svìta
ARDF 2016, které probìhne ve dnech 3. 
9. 9. 2016 v okolí Albeny v Bulharsku.
Pro zájemce o dalí podrobnosti je
k dispozici odkaz na mistrovství http://
www.ardf2015.cz, pøípadnì odkaz na
stránky Asociace rádiového orientaèního
bìhu http://www.ardf.cz, kde jsou pøípadné dalí informace k tomuto sportu.
OK2UMO
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20. mistrovství Evropy v ARDF (ROB)

(k úvodníku na str. 1)

ò Èeský reprezentaèní tým rádiových orientaèních bìcù

Pøijímaè 3,5 MHz (80 m)
Carmen Eipperové, DH3SC

ò S tìmito pøijímaèi (vìtina

z dílny OK2BWN) bojovali nai
reprezentanti v pásmu 3,5 MHz

Pøijímaè Dragana Borkovièe, YT7EA,
pro pásmo 3,5 MHz

Inzerát z Amatérskeho radia è. ?/1974

ï Mapa Studánka

s vyznaèenými
kontrolami (likami)
pro obì klasické tratì

Z dolej korepondencie DXera (dolu)

ñ Zlatá medaile

ze soutìe drustev,
støíbrná ze soutìe
jednotlivcù

