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Z RADIOAMATÉRSKÉHO SVÌTA

Oba závody na klasických tratíchv pásmu 3,5 a 144 MHz se bì�ely v le-sích, které pro orientaèní bìh je�tì nebylypou�ity. Zmapované prostory byly pomìr-nì malé, vyskytovalo se tam hodnì zele-nì, pøièem� ta nejtmav�í barva znamena-la opravdu nepøíjemné, vìt�inou akátovéa ostru�inové neprùchodné køoví (obr. 3).Hluboké záøezy, dlouhá údolí s potokya málo cest nutily závodníky k pøemý�le-ní, zda volit del�í obíhaèky nebo riskovatpøímý krat�í postup v nìkterých pøípa-dech nepøíli� bìhatelným terénem.Èeská výprava (obr. 5) patøila mezinejvìt�í a nejúspì�nìj�í, a� ji� poètemzávodníkù (33), celkovým poètem úèast-níkù vèetnì fanou�kù (53) nebo ziskemmedailí (42). Ve statistice bychom mohlipokraèovat: úèast 32 státù ze v�ech 3 re-gionù IARU a 419 jmen ve startovní listi-nì. O medaile se podìlili závodníci 17státù. Vítìzství v hodnocení národù letospøipadlo Rusùm (57), kteøí mìli pøevahuzejména na první klasické trati. Na dru-hém místì skonèila Èeská republika (42)a s malým odstupem tøetí Ukrajina (39),po deseti cenných kovech vybojovala Lit-va, Maïarsko a Nìmecko.Z èeských závodníkù si nejvìt�í sbír-ku pìti medailí shodnì odvezli stálicemu�ské kategorie Jakub Oma a Karel Fu-èík, ka�dý z nich si pøipsal i dva tituly mis-tra svìta (1x individuální a 1x v dru�stvu).Vyjmenování úspìchù v�ech 27 èeskýchmedailistù by zabralo celou stranu tohotoèísla. Za zmínku ale urèitì stojí �èeskábedna�, tj. umístìní mu�ù na 1. � 3. mís-tì v individuálním závodì 144 MHz v po-øadí Oma, Hikl, Fuèík (obr. 4). A jen

Mistrovství svìta v ROB (ARDF) v Bulharsku
Ji� po nìkolikáté hostilo Bulharsko vrcholnou soutì� v rádiovém orientaènímbìhu. BFRA a její prezident Viktor Tzenkov, LZ3NN, pozvali závodníky z celé-ho svìta na pobøe�í Èerného moøe do letoviska Albena.
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9 vteøin dìlilo ètvrtého zde startujícíhomu�e Jakuba �roma (obr. 3) od bronzovémedaile a Èe�i mohli zaznamenat dal�ípodobný úspìch i ve sprintu (1. Fuèík, 2.Oma). Potì�ující je sbírka medailí juniorùa juniorek (7 individuálních a 4 dru�stva),ze které je vidìt, �e toto sportovní odvìtvímá zdatné mladé jedince a pokraèovate-le.
(Foto Milo� Neèas, Michal Voráèeka poøadatelský web)

Obr. 2. Pøijímaèe (2 m) výpravy Austrálie

Obr. 1. Jeden z typù vysílaèù, které bylypou�ity na MS

Obr. 4. �Èeská bedna� � 1. Jakub Oma,2. Tomá� Hikl, 3. Karel Fuèík, pásmo144 MHz � klasická tra� Obr. 5. Èeské reprezentaèní dru�stvo

Obr. 3. Jakub �rom � nejmlad�í z nomi-novaných mu�ù (1995), jen pouhých párvteøin ho dìlilo od zisku první individuálnímedaile na MS ve sprintu. Na pozadíèást mapy trati foxoringu, kategorie W35


