Z RADIOAMATÉRSKÉHO SVÌTA
Mistrovství svìta dorostu v rádiovém orientaèním bìhu

Letos poprvé startovala mláde na svìtovém ampionátu, nikoli na evropském
nebo  chcete-li  mistrovství IARU region 1. Poøádat mistrovství svìta i pro áky
a dorost umonila zmìna mezinárodních pravidel a skuteènost, e zájem o start
nezávaznì vloni projevila Èína. Nakonec zùstalo pouze u názvu 1. WYAC (World
Youth ARDF Championship) a úèast byla tradiènì pouze evropská.

Obr. 3. Razicí zaøízení SportIdent (stojan
s lampionem a SI jednotkou). Pøipevnìná
kamera snímala a identifikovala pøibíhající
závodníky. Pøenos mezièasù do cíle zajiovalo zaøízení firmy RACOM Nové Mìsto
na Moravì
Obr. 1. Èeská výprava na Mistrovství svìta mládee v ROB (ARDF) 2017
Pøesto nelze øíci, e se sela malá konkurence, právì naopak. O tituly bojovalo ve
ètyøech kategoriích 109 závodníkù z 12
státù (BUL, CRO, CZE, GER, LTU, MOL,
POL, ROM, RUS, SLO, SVK a UKR). Poøadatelství se ujalo podruhé v historii Slovensko, závodilo se v hodnì tìkém horském terénu v okolí mìsta Turèianské
Teplice v termínu 30. 6.  4. 7. 2017.
Èeská výprava (obr. 1) èítala 18 závodníkù a nai reprezentanti se v konkurenci
rozhodnì neztratili. Tradiènì pøiváeli cenné kovy dorostenci, po odchodu roèníku
2000 do juniorù z pùvodní sestavy zùstal
jen Jakub Køen, zpìt do nominace se po
roèní pauze dostali Vilém Hrubý a Daniel
Svatek, které po pøestupu do vyí kategorie doplnili Samuel Svatek a Vojtìch Sobotka. Tato sestava si pøivezla ze Slovenska
nakonec jen jednu bronzovou medaili ze
soutìe drustev v pásmu 3,5 MHz. Lépe
se daøilo ètveøici dorostenek. Nejostøílenìjí Daniela Trpáková si vybìhla individuální
bronz ve sprintu, spoleènì s kolegynìmi
získali støíbrnou a bronzovou medaili na
klasických tratích 80 m + 2 m (W16: D. Trpáková, P. Liïáková, M. Støítecká, N. Stahlová).
Velkou radost nám udìlaly a pøíslib do
budoucna pro èeský i mezinárodní ROB
ukázaly výsledky mladí poloviny výpravy
 áci a ákynì do 14 let. Hned v prvním
závodì na klasické trati v pásmu 3,5 MHz
si pro své první medaile dobìhli imon Dukát (2. místo) a Tomá Ráli (3. místo).
Spoleènì s K. Milanovským, J. Klecem a J.
Trpákem se stali mistry svìta v drustvu.
A nejlepí na konec výètu  kategorie
ákynì W14. Jméno Johana Klecová si
pamatují po letoním mistrovství vichni
úèastníci. Stala se nejúspìnìjí èlenkou
naí výpravy, ale i celého ampionátu. Johanì se podaøilo získat dvì individuální zlaté medaile (,klasika 80 m a sprint) a spoleènì s kamarádkami si vyslechla znovu 2x
èeskou hymnu za vítìzství drustva (J.
Klecová, A. Sobotová, B. Jirásková, L. Mareová). Poslední, pátou zlatou medaili si
také pøipsala Èeka  tentokráte Albìta
Sobotová za vítìzství na 2 m, kdy den
pøed tím si na krk povìsila støíbrnou medaili
ze sprintu. Èeská dìvèata prostì za celé

mistrovství nepøepustila nejvyí stupínek
nikomu jinému.
Po nìkolika letech, kdy si mezi sebe
medaile (obr. 6) pøevánì rozdìlovaly tøi
státy (Èesko, Rusko, Ukrajina), tak se na
stupínky prodrala i dalí konkurence. Zaznìly hymny Slovenska a Litvy, dvì bronzové si odváejí domù Rumuni. Bezkonkurenèní ale byla reprezentace Ruska, která
posbírala celkem 23 cenných kovù, s odstupem následována Ukrajinou (15) a Èeskem (13), pøièem Èei mají lepí bilanci
zlatých.
Poøadatelé vyuili k diváckému zatraktivnìní celou øadu zaøízení  a ji to bylo
dobøe fungující komentátorské pracovitì,
datové pøenosy mezièasù z kontrol zajiované firmou RACOM (obr. 3), kamerové
záznamy nalezení vysílaèù nebo následné
zveøejnìní GPS tracking pohybu vybraných závodníkù na trati (obr. 4).
Z nejdùleitìjích okamikù Mistrovství
svìta WYAC 2017 zpracoval Jakub rom
25minutový videospot:
https://www.youtube.com/watch?v=k
VSHB6UJemw&feature=youtu.be
Marcela, OK1KYP, arob@ardf.cz

Obr. 4. Vdy nìkolik vybraných závodníkù
z kadé kategorie bìelo s GPS zaøízením, které zaznamenávalo jejich pohyb po
trati. Poté byly záznamy pøeneseny a promítány do mapy. Následné rozbory postupù pomohou závodníkùm i trenérùm ke
zjiování chyb

Obr. 5. Z SI èipu byl závodníkùm v cíli vyèten nejen èas bìhu, ale i mezièasy na
jednotlivých kontrolách. Výsledky se prùbìnì zobrazovaly jak ve stanu na displejích, tak byly vyvìovány na tradièním
tzv. pagátostroji vèetnì fotoidentifikace
závodníka

Obr. 2. Pøi pøíjezdu na shromaditì musí
závodníci odevzdat své pøijímaèe, aby nikdo nemohl pøed startem zamìøovat. Na
obrázku jsou vidìt v popøedí pøijímaèe
ukrajinské výpravy. Øada závodníkù
z rùzných státù vyuívá pøijímaèe èeské
výroby z dílny Jirky Mareèka, OK2BWN
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Obr. 6. Medaile z MS 2017

41

