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100 let
v
Bílovicích
aneb významné jubileum republiky u nás

SEDM TITULŮ
mistra světa v ROB
do Bílovic!
Na začátku září 2.–8. 9. 2018 se konalo
19. mistrovství světa v rádiovém orientačním běhu v jihokorejském Sokchu.
Už podruhé Jižní Korea! Ne, nikam
nejedu! Zase se drásat skrz bambusová
křoviska, brodit bažinatými okraji rýžových
polí, ztrácet se v zarostlé džungli ostnatých
lián a s velkým respektem obloukem míjet
divoké vesnické psy. Ne, děkuji, už nechci.
Pro jednou stačilo.
S o to větším obdivem smekám před
medailemi našich závodníků, přivezenými
z Jižní Koreje letos. Sedm zlatých! Sedm
Mistrů světa z Bílovic nad Svitavou!
Když se ptám kamarádů, jak se letos
v Koreji běhalo, chytají se za hlavu. Pro
každý ze čtyř tamních závodů zvolil pořadatel jiný typ terénu, ale pokaždé to bylo...
náročné. Foxoring: Ostré hřebeny, mezi
nimi zarostlé rokle. Sprint: První polovina
celkem normální les a pak autokemp. Obě
klasické tratě: Jednou tropická džungle,
liány, neprostupné ostnaté keře, pak mladé
bambusové křoví s kmínky 10 cm od sebe.
To nemáš šanci ani prolézt a beznadějně
uvízneš. Čas zatím utíká. Nebo hospodářská krajina v okolí vesnic s rýžovými poli,

Martin Kinc

26

Jiří Mareček, M50
zlato (sprint), stříbro (klasika 144 MHz),
bronz (foxoring)
Tomáš Hikl, M20
stříbro (klasika 3,5 MHz)
Pavel Mokrý, M50
bronz (klasika 3,5 MHz)
Látalová Alexandra, W60
stříbro (sprint)

Členové SK Radiosport

divokými, volně pobíhajícími psy, různé
kůlny, stavení, ploty – kudy ven? Také je
třeba se vyhnout neoploceným hřbitovům,
nízkým zeleným mohylkám za vesnicí. Pro
Středoevropana určitě zážitek na celý život.
Na MS se letos nominovalo deset závodníků z bílovického oddílu a ti dovezli domů
celkem 27 medailí – 16 individuálních (7-63) a 11 z hodnocení týmů (7-2-2):
Dominik Šrom, M19
2× zlato (sprint a klasická trať 3,5 MHz)
Martin Kinc, M19
zlato (foxoring)
Natalia Hiklová, W20
2× zlato (sprint a klasika 3,5 MHz), 2×
stříbro (foxoring a klasika 144 MHz)
Antonín Šindelka, M40
zlato (klasika 144 MHz), stříbro (klasika
3,5 MHz), bronz (sprint)

Celkově se mistrovství světa v Koreji
zúčastnilo přes 300 sportovců z 28 států.
Příští rok ve stejnou dobu se bude konat
22. mistrovství Evropy ve Slovinsku v horském městečku Rogla. Budeme držet palce
všem naším závodníkům a ať to cinká jako
tenhle rok!
Pokud vás ROB zaujal, neváhejte a přijďte si rádiový orientační běh také vyzkoušet.
Teď přes zimu probíhají každé úterý tréninky v tělocvičně, kde si užijete spoustu
pohybových her a aktivit. Na jaře se pravidelné tréninky přesunou do lesů okolo
Bílovic. Další informace naleznete na oddílových stránkách www. skradiosport.cz.
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