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Ji po nìkolikáté hostilo Bulharsko vrcholnou soutì v rádiovém orientaèním
bìhu. BFRA a její prezident Viktor Tzenkov, LZ3NN, pozvali závodníky z celého svìta na pobøeí Èerného moøe do letoviska Albena.

Oba závody na klasických tratích
v pásmu 3,5 a 144 MHz se bìely v lesích, které pro orientaèní bìh jetì nebyly
pouity. Zmapované prostory byly pomìrnì malé, vyskytovalo se tam hodnì zelenì, pøièem ta nejtmaví barva znamenala opravdu nepøíjemné, vìtinou akátové
a ostruinové neprùchodné køoví (obr. 3).
Hluboké záøezy, dlouhá údolí s potoky
a málo cest nutily závodníky k pøemýlení, zda volit delí obíhaèky nebo riskovat
pøímý kratí postup v nìkterých pøípadech nepøíli bìhatelným terénem.
Èeská výprava (obr. 5) patøila mezi
nejvìtí a nejúspìnìjí, a ji poètem
závodníkù (33), celkovým poètem úèastníkù vèetnì fanoukù (53) nebo ziskem
medailí (42). Ve statistice bychom mohli
pokraèovat: úèast 32 státù ze vech 3 regionù IARU a 419 jmen ve startovní listinì. O medaile se podìlili závodníci 17
státù. Vítìzství v hodnocení národù letos
pøipadlo Rusùm (57), kteøí mìli pøevahu
zejména na první klasické trati. Na druhém místì skonèila Èeská republika (42)
a s malým odstupem tøetí Ukrajina (39),
po deseti cenných kovech vybojovala Litva, Maïarsko a Nìmecko.
Z èeských závodníkù si nejvìtí sbírku pìti medailí shodnì odvezli stálice
muské kategorie Jakub Oma a Karel Fuèík, kadý z nich si pøipsal i dva tituly mistra svìta (1x individuální a 1x v drustvu).
Vyjmenování úspìchù vech 27 èeských
medailistù by zabralo celou stranu tohoto
èísla. Za zmínku ale urèitì stojí èeská
bedna, tj. umístìní muù na 1.  3. místì v individuálním závodì 144 MHz v poøadí Oma, Hikl, Fuèík (obr. 4). A jen

Obr. 4. Èeská bedna  1. Jakub Oma,
2. Tomá Hikl, 3. Karel Fuèík, pásmo
144 MHz  klasická tra

Obr. 1. Jeden z typù vysílaèù, které byly
pouity na MS

Obr. 2. Pøijímaèe (2 m) výpravy Austrálie

9 vteøin dìlilo ètvrtého zde startujícího
mue Jakuba roma (obr. 3) od bronzové
medaile a Èei mohli zaznamenat dalí
podobný úspìch i ve sprintu (1. Fuèík, 2.
Oma). Potìující je sbírka medailí juniorù
a juniorek (7 individuálních a 4 drustva),
ze které je vidìt, e toto sportovní odvìtví
má zdatné mladé jedince a pokraèovatele.
(Foto Milo Neèas, Michal Voráèek
a poøadatelský web)

Obr. 3. Jakub rom  nejmladí z nominovaných muù (1995), jen pouhých pár
vteøin ho dìlilo od zisku první individuální
medaile na MS ve sprintu. Na pozadí
èást mapy trati foxoringu, kategorie W35

Obr. 5. Èeské reprezentaèní drustvo
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