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Z RADIOAMATÉRSKÉHO SVÌTA

Èe�i (obr. 1) se stali vítìzným týmem Mi-strovství Evropy s neuvìøitelnými 55 medai-lemi (20-20-15). Velmi úspì�nými byli takésportovci Ruska (45), Ukrajiny (34) a Litvy(16 medailí). Z na�ich závodníkù nejvìt�í le-to�ní sbírku vlastní Michaela Omová (D20� 3 zlaté a 3 støíbrné = 6) a Eli�ka Voráèko-
vá (D60 � 3 zlaté, 2 støíbrné a 1 bronzová == 6) � obì si dobìhly pro medaili v ka�démsvém startu. Vyjmenovávat dal�í, kteøí mají5, 4 nebo 3 medaile, by znamenalo poloviènívýèet jmen na�í výpravy.Asi nejvìt�ím a pro nás velmi pøíjemnýmpøekvapením byly výsledky pra�ské juniorkyAnny Chmelaøové (obr. 2). První závod vefoxoringu hodnì pokazila a skonèila a� ètvrtáod konce na 17. místì. Støeda ale byla jejímdnem s velkým �D�. V disciplínì sprint ne-chala svým èasem daleko za sebou v�echnysoupeøky a v cíli mohla pøijímat gratulacek první velké medaili a k tomu zlaté. Dal�ídny pøi�ly na øadu klasické tratì a Anièkaznovu zazáøila � v pásmu 80 m získala druhýevropský titul, v posledním závodì na 2 m tobyla �jen� bronzová medaile. K tìmto tøem in-dividuálním musíme je�tì pøièíst zlato a støí-bro za soutì� dru�stva, které si odvá�í spo-leènì s Justýnou Bouchalovou a KlárouHronovou.

Mistrovství Evropy v rádiovém orientaèním bìhu 2017 � Litva
ÈR na 21. Mistrovství Evropy (IARU Reg. 1) v Litvì (4. a� 10. 9. 2017) repre-zentovalo 32 závodníkù v 10 kategoriích. �ampionátu se  zúèastnilo více ne� 300sportovcù z 25 zemí. Nejménì 1 medaili si odvá�ejí reprezentanti 16 státù.

Zatímco juniorky foxoring pokazily, takostøílený závodník Martin Kinc (obr. 6), kterýv kategorii juniorù startoval ji� po tøetí, siv prvním závodì dobìhl pro bronzovou me-daili. A dal�í dva dny to mìl podobné jakoAnièka � dvakrát nejvy��í stupínek a zlatámedaile! Jen ten poslední � 2 m se mu ne-povedl (19. místo). Èeská hymna ale zaznì-la díky vítìzství dal�ího juniora Dominika�roma, který u� mìl ve své sbírce støíbro zesprintu. Smutný byl tøetí junior Tomá� David,který byl debutantem a posbíral 2x 4. a 6.místo; svými výbornými èasy ale pøispìlk obìma medailím dru�stva (zlato a støíbro).A co na to sami junioøi? Anièka prozradi-la: �Urèitì mám nejvìt�í radost z té prvnímedaile, ze sprintu. Bylo to pro mne úplnìnové a celý den jsem byla plná euforie. Státna nejvy��ím stupínku je pocit k nezaplace-ní. Poprvé jsem byla víc nervózní, ne� abychsi to u�ívala. Ale druhý den jsem teprve do-kázala ocenit ten pocit stát na nejvy��ím stu-pínku a zpívat hymnu.� Martin se svìøil, �epo bronzovém úspìchu z prvního dne z nìjspadla tréma a sprint bì�el úplnì bezchybnìa zvítìzil s neuvìøitelným 2minutovým ná-skokem.Hezky se tyto øádky pí�í, proto�e z vý-sledkù je vidìt, �e ROB má �ikovné mladézávodníky, pøed kterými je otevøená sportov-ní kariéra � tøeba v budoucnu napodobí èes-ké legendy, jako jsou Karel Fuèík nebo Moj-mír Sukeník, OK2UMO.
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Obr. 1. Reprezentanti Èeské republiky na ME 2017 v ROB v Litvì

Obr. 2. Anna Chmelaøová (nar. 2000),dvojnásobná juniorská mistrynì Evropyz pra�ského oddílu Radioklub OK1KYP

Obr. 5. Andrew Soltysik, G4KQW, závodníkVelké Británie, kat. M50, s asi nejzajímavìj-�ím designem pøijímaèù vlastní výroby, sekterými bìhá ji� øadu let

Obr. 3 a 4. Nahoøe èeské, dole zahraniènípøijímaèe pro pásmo 80 m. Vìt�ina závodní-kù ji� bìhá s pøijímaèi vyrábìnými profesio-nálnì ve vìt�ích èi men�ích sériích

Obr. 6. Junioøi (sprint). Zleva: 2. místo Do-minik �rom, vítìz Martin Kinc, 3. RusDmitrij Komarov

Obr. 7. ÈR má nového mezinárodního roz-hodèího. Je jím Michaela Mareèková,OK2MWN (vlevo); je z novì jmenovanýchrozhodèích nejmlad�í, na �ampionátu bylajedinou �enou v mezinárodní jury závodu.Uprostøed Lars Nordgren, SM0OY, vpravoP. A. Nordwaeger, SM0BGU (hlavní roz-hodèí


