Z RADIOAMATÉRSKÉHO SVÌTA
Rádiový orientaèní bìh má svého Sportovce roku 2015

Obr. 1. Spoleèný snímek nejlepích sportovcù ÈR v ROB za r. 2015

Obr. 2. Ondøej imáèek a Pavla Hamuková v cíli (foto z r. 2013)

V sobotu 28. listopadu 2015 se v praském
Kulturním centru Novodvorská selo pøes osmdesát pøíznivcù rádiového
orientaèního bìhu, aby si
vyslechli výsledky kadoroèní ankety o nejlepího
sportovce ÈR v ROB pro
rok 2015 (obr. 1).
Objevem roku 2015,
tedy závodníkem, který v loòské sezónì prokázal dle mínìní hlasujících nejvìtí výkonnostní vzestup, se stal ák Dominik rom
z oddílu SK Radiosport Bílovice nad Svitavou (obr. 3). Bìhem pøedávání cen jsem ho
jako moderátorka veèera vyzpovídala: vyjmenovala jsem mu nìkolik minulých vítìzù této
kategorie, nicménì mladièký rom znal pouze nìkteré z nich, samozøejmì ty úspìné,
jejich hvìzda nejen vyla, ale také se na
sportovním poli udrela.
V kategorii veterán/veteránka roku se na
tøetím místì umístila loòská vítìzka Pavla
Hamuková (obr. 2), takté z Bílovic. V loòském roèníku byla mezi veterány veliká konkurence  ani individuální bronzová medaile
z mistrovství Evropy jí nepøinesla vyí ocenìní. Na druhém místì ji pøekonala Jitka imáèková z oddílu SZTM ROB Pardubice,
která je také loòskou mistryní Evropy a ze
ampionátu si pøivezla jetì dalí tøi cenné
kovy. Loòským nejlepím veteránem se poprvé po deseti letech opìt stal mu  Petr

Hrouda z Bílovic, mistr a vicemistr Evropy
(obr. 4).
V kategorii junior roku se odehrála historická událost  poprvé za 17 let se seel
stejný poèet bodù, a tak se o tøetí místo podìlili Kateøina Batková a Martin Kinc (oba
z Bílovic), kteøí oba získali na mistrovství Evropy dvì individuální medaile. Na druhém
místì skonèil jejich oddílový kolega Jan
Priessnitz a juniorem roku se stal Martin imáèek z Pardubic.
Na závìr veèera pøila na øadu hlavní kategorie  Sportovec roku. Jestlie v pøedchozích kategoriích bylo nutné získat minimálnì
jednu individuální medaili z mistrovství Evropy, tak v hlavní kategorii to zdaleka nestaèilo.
Vichni tøi vyhláení jsou souèasnými mistry
Evropy v muské kategorii. Na tøetím místì
se umístil ji jedenáctkrát v této anketì ocenìný Jakub Oma z oddílu TJ Turnov. Jako
druhý skonèil Ondøej imáèek z Pardubic
(obr. 2)  toto pøíjmení je vám po právu povìdomé, vdy právì jeho matka Jitka se umístila v kategorii veteránù a jeho mladí bratr
Martin se stal juniorem roku.
Vítìzem hlavní kategorie a zároveò sportovcem roku 2015 v rádiovém orientaèním
bìhu se stal Karel Fuèík z oddílu O-sport

Obr. 4. Veterán roku 2015  Petr Hrouda

Obr. 5. Sportovec roku 2015  Karel Fuèík

Praktická elektronika - A R 02/2016

Obr. 3. Objev roku 2015  Dominik rom

Kromìøí (obr. 5), který je zároveò poøadatelem nejlepí soutìe roku O-sport Cupu. Bìhem sedmnáctileté historie ankety o nejlepího sportovce Fuèík vyhrál ji po sedmé.
Není divu, kdy tento tøiaètyøicetiletý sportovec je mnohonásobným mistrem Èeské republiky, Evropy i svìta. Vichni ocenìní si
vyslouili potlesk divákù a na závìr jim místostarosta Prahy 4 Ing. Z. Kováøík popøál
mnoho sportovních úspìchù i v roce 2016.
Pavla rùtová, OK1KYP

Obr. 6. Pøijímaèe pøed startem ROB
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