Z RADIOAMATÉRSKÉHO SVÌTA
WYAC 2018  Doksy: Mistrovství svìta mládee v ROB
Na pøelomu èervna a èervence se sjelo do Doks 117 nominovaných závodníkù
z 11 státù, aby bojovalo o medaile na 2. mistrovství svìta ákù a dorostencù v rádiovém orientaèním bìhu (WYAC  World Youth ARDF Championship). Ze vech
zúèastnìných zemí vyuily maximum moných startujících v jednotlivých kategoriích pouze Rusko, Ukrajina a Èeská republika, nejmení výprava pøicestovala
z Litvy (dvì závodnice s doprovodem).
Pro nedìlní závod (1. 7.) v pásmu
80 m zvolil stavitel trati Karel Fuèík tìí
èlenitý skalnatý terén v okolí autodromu
Sosnová na okraji Èeské Lípy. Nejrychleji
ve svých vìkových kategoriích zabìhli
a mistrovské tituly získali Jakub Klec
(CZE  M14, obr. 1), Michaela Novotná
(CZE  D14), Dmytro Denysenko (UKR 
M16) a Daria Chamina (RUS  D16).

Obr. 1. Jakub Klec, závodník oddílu ROB
Pardubice, mistr svìta v pásmu 80 m
a bronzový medailista ze sprintu

Dalí den (pondìlí 2. 7.) se odehrál
závod ve sprintu v tìsném okolí Poslova
mlýna  mapa Spálenitì II. Tentokráte
na poèest vítìzù zaznìly hymny Ukrajiny,
Ruska a Slovenska, nejrychlejí bìci si
pro zlaté medaile dosprintovali v èasech
mezi 13  16 minutami. Na nejvyí stupínek vystoupili Danylo Dvornikov (UKR 
M14), Yeliena Petrovska (UKR  D14),
Daniilin Danchishen (RUS  M16) a Terézia Kuriaková (SVK  D16).
Posledním závodem v úterý 3. 7. byla
klasická tra na 2 m na mapì Spálenitì I.
Autobusy odvezly závodníky na jiní okraj
mapy za obec Obora, skalky se objevovaly pouze v severní èásti, pøevánì se závodilo v prùbìném mírnì zvlnìném borovicovém lese a vítìzné èasy tomuto
terénu odpovídaly (40  45 min). Pro
dvoumetrové zlato si dobìhli Volodymyr
Liakhovych (UKR  M14), Albìta Sobotová (CZE  D14), Dmitrii Melnikov (RUS
 M16) a Markéta Støítecká (CZE  D16).
Jak je patrné z výe uvedeného výètu
jmen, tak máme 12 nových svìtových
ampionù  v letoním roce si pro vítìzství dobìhl v kadé kategorii a disciplínì
vdy jiný závodník.
Nejúspìnìjí reprezentantkou Èeské republiky se stala Michaela Novotná
(z TJ Turnov), která je letoním nováèkem v DR. K nedìlnímu zlatu z osmdesátky má dvì støíbrné individuální medaile ze sprintu a z 2 m + dvì 1. místa za
soutì drustva D14. Poprvé v historii ákovských ampionátù se podaøilo závodníkùm z jedné zemì zcela zaplnit stupnì
vítìzù. A byla to èeská dìvèata D14 v po-

Obr. 3. Úsmìvy na tváøích úspìné èeské výpravy
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Obr. 2. Stupnì vítìzù v kat. D14
patøily pouze èeským dìvèatùm

øadí Albìta Sobotová, Michaela Novotná
a Johana Klecová (obr. 2). Gratulujeme!
Velkou radost mìl trenér DR Mirek
Vlach a celý èeský tým (obr. 3) i z dalích
úspìných závodníkù, kteøí pøispìli do
medailové sbírky. Cenné individuální medaile se odváejí také Johana Klecová
(D14  bronz 80 m a 2 m), Jakub Klec
(M14  bronz sprint), Vìra Staòková
(D14  bronz sprint) a Petra Liïáková
(D16  2 m). A ve výètu nemùeme zapomenout ani na 7 medailových umístìní
drustev: M14  1/80 m a 2/2 m, D14  1/
/80 m a 1/2 m, M16  3/80 m a 3/2 m
a D16  1/2 m).
Malá medailová statistika na závìr:

CZE
18
8-4-6
UKR
18
6 - 11 - 1
RUS
16
5-5-6
SVK
6
1-0-5
LTU
1
0-0-1
POL
1
0-0-1
(bez medailového umístìní CRO, GER,
MDA, ROU, SLO)
<M>

Obr. 4. Ceny a medaile závodníkùm pøedávali Jiøí Pavlù, OK1CHE  místopøedseda AROB, Jiøí anda, OK1RI  pøedseda ÈRK, a Jiøí Mareèek, OK2BWN 
pøedseda working group ARDF R1 IARU

