
41Praktická elektronika - A R 08/2016

Z RADIOAMATÉRSKÉHO SVÌTA

Neznámý terén a prostøedí bylo na jednustranu lákavé, ale také pøineslo obavy, jak ses tím vypoøádají reprezentanti Èeské repub-liky. V nominaèních bojích o 17 letenek seutkalo 41 sportovcù z rùzných oddílù a krajù.Ve výpravì nakonec bylo �est nováèkù, kteøísi atmosféru mistrovství vyzkou�eli vùbecpoprvé, ale také zku�ení závodníci kategoriíM16 a D16, pro které bylo Norsko ètvrtým�ampionátem.Vedoucí výpravy a trenér �DR (�ákovskéa dorostenecké reprezentace) Juraj Turskýhodnotí výjezd slovy: �Èe�i, dá se øíci ji� tra-diènì, ovládli mistrovství z pohledu týmovésoudr�nosti a fair play. O pøístupu, veselénáladì a dobrých výsledcích týmu hovoøilijak organizátoøi, tak nás chválili závodnícia trenéøi jiných zemí. Ziskem 16 medailíjsme se zaøadili na druhé místo v celkovémhodnocení státù. Kluci v kategorii M16 potì-�ili ziskem dvou titulù mistrù Evropy zá-sluhou Jakuba Køena a Dominika �roma.K tomu dal�ích 7 individuálních medailí a 7cenných kovù ze soutì�e týmù. Ka�dý ze 17mladých reprezentantù si pøivezl alespoòjednu medaili. Já i kolegové z realizaèníhotýmu jsme byli s výsledky spokojeni�.Nejvíce zlatých si odvezla ruská výprava.Nad otázkou, co si myslí o jejich pøípravì, sezamyslela dvojnásobná vicemistrynì EvropyDaniela Trpáková (Radioelektronika Cheb):�Rusové byli tvrdí soupeøi. Myslím si, �e tré-nují víc. Jsou prostì takoví cti�ádostivìj�í.Jejich jediným cílem je toti� získat medaili,a kdy� ji nepøivezou, tak je to pro nì ostuda.Kde�to nás trenéøi i rodièe pochválí, i kdy�se nám závod moc nepovede. Co by od násmìli ale Rusové odkoukat, je ná� týmovýduch, vzájemná spolupráce a podpora. Ru�-tí trenéøi jsou pøísní a jde jim opravdu jeno medaile. Ale ná� Juraj a Andrej se sna�ídìlat legraci a my pak máme kromì medailíi veselé vzpomínky.�

Mistrovství Evropy
v rádiovém orientaèním bìhu

Dal�í medailistka Anna Sobotková(bronz z pásma 144 MHz � RadioklubOK1KYP Praha) øíká: �Tì�ila jsem se, rádacestuji a poznávám nová místa. Oslo bylopìkné, pøesto�e nám pr�elo a museli jsmeprohlídku mìsta zkrátit. Asi nejkrásnìj�í bylvýhled ze støechy opery, ráda bych se tamnìkdy vrátila. Bronz si ze sprintu pøivezli Dalibor Matou�ek z Fox-klubu Praha.Toho nejvíce pøekvapil norský stavitel neob-vyklých tratí a také promìnlivé poèasí i dlou-hotrvající svìtlo.Otázkám neunikli ani oba mistøi Evropy.V prvním závodì ve sprintu se zlaté doèkalJakub Køen (ROB Pardubice). Po závodìse Kuba vyjádøil, �e to pro nìj pøekvapenímurèitì bylo. � �Ne �e by mi titul prostì spadldo klína, ale spí�e jsem po dobìhu neèekal,�e by takový výkon na zlatou medaili staèil.�e mám placku opìt ze sprintu (pozn.: vlonibyl 3.), ukazuje, �e to asi není úplnì náhodaa sprint mi jako závod opravdu sedí. Je toale pro mne i podnìt, abych více trénoval na,klasiky� na pøí�tí rok a pokusil se získat nì-jakou dal�í medaili.�Dominik �rom (Radiosport Bílovice)zazáøil ve druhém závodì � ,klasice� v pás-mu 144 MHz. Vloni se stal vítìzem anketyv kategorii �Objev roku�. O svých �ancíchnominovat se je�tì letos ve vy��í kategoriiM19 uva�uje Dominik takto: �Myslím si, �e�anci mám. Kdybych zaèal hned tvrdì tréno-vat, tak bych to i s trochou �tìstí zvládl, aleco bude, se je�tì uvidí. Poslední doboumám �tìstí hlavnì na ,dvoumetry�. Na EYACjsem u� podruhé mistr na ,dvoumetru�, a takmyslím, �e i nominace na mistrovství svìtav Bulharsku by mi taky mohla vyjít.�Trocha statistických údajù:Leto�ního EYAC v Norsku se zúèastnilo90 závodníkù z 11 státù (BUL, CRO, CZE,GER, LTU, NOR, POL, RUS, SLO, SVKa UKR). Z tradièních zemí chybìli Rumuni,

EYAC 2016 (European Youth ARDF Championship) � to je oficiální název Mis-
trovství Evropy �ákù a dorostu v rádiovém orientaèním bìhu pro Region 1 IARU.
Letos se konalo ji� po sedmnácté, ale poprvé ve Skandinávii, v okolí norského
hlavního mìsta Oslo v dobì od 2. do 6. èervence.

Marcela �rùtová, OK1KYP; arob@ardf.cz

Bìlorusko a Kazachstán, zøejmì z finanè-ních dùvodù; Norsko je opravdu drahá ze-mì. O medailové sady se podìlilo pouze5 státù � Rusko, Èesko, Ukrajina, Slovenskoa Litva.V pøí�tím èísle vám pøedstavíme pøijíma-èe pro ROB.

Obr. 3. Dru�stvo èeských dìvèat v kategorii D16 v pásmu144 MHz získalo bronzovou medaili. Zleva A. Sobotková,D. Trpáková a A. Chmelaøová
Obr. 4. Stupnì vítìzù v soutì�i sprint � zleva D. �rom, J. Køen (mistrEvropy) a D. Matou�ek. Blahopøeje hlavní rozhodèí Ing. J. Mareèek,OK2BWN (hlavní rozhodèí je v�dy delegován z cizí zemì)

Obr. 2. Johanka Klecová (ROB Pardubice,12 let) v koridoru pøed cílem závoduv pásmu 144 MHz; pøijímaè Compact 145

Obr. 1. Pøijímaè ROB pro pásmo 144 MHztypu Superfox 145E z dílny Jiøího Mareèka,OK2BWN, a lampión, oznaèující hledanývysílaè

Foto Miloslav Neèas.


