ME v rádiovom orientačnom behu –
medaily aj záchrana života
JOZEF KRÁL, tréner reprezentácie SR
2. až 8. septembra 2019 sa reprezentácia SR zúčastnila 22. Majstrovstiev Európy v ROB. Šampionát sa
konal v známom slovinskom lyžiarskom stredisku Rogla, v nadmorských výškach 1300 – 1500 m. n. m.
Majstrovstiev sa celkovo zúčastnilo viac ako 400 pretekárov, ktorí zastupovali 22 krajín Európy.
Slovenská výprava pozostávala z 13-tich pretekárov
juniorských a seniorských kategórii, podporovaná
siedmimi veteránmi, ktorí štartovali vo svojich vekových kategóriach. Program majstrovstiev tvorili
štyri rôzne disciplíny v priebehu piatich dní, a to foxoring, šprint, a dve „klasiky“ – v pásmach 3,5 MHz
a 144 MHz.

Foxoring
Za ideálneho počasia sa pretekalo priamo na svahoch medzi lyžiarskymi zjazdovkami. Vďaka zápornému výškovému rozdielu boli preteky veľmi
rýchle. Najvýraznejšie výsledky dosiahli v hlavnej
kategórii žien W21 Barbora Šimečková (8. miesto),
Tomáš Jurčík, ktorý skončil v junioroch M19
na 10. mieste, a Adam Král, ktorý bol v hlavnej
mužskej kategórii M21 na 11. mieste.
Výsledky našich pretekárov:
W19
M19
1. Diaksova
BUL
1. Kotov
RUS
20. Cuninková
SVK
10. Jurčík
SVK
17. Nosáľ
SVK
18. Budiský
SVK
W21
M21
1. Hiklova
RUS
1. Pryjma
POL
8. Šimečková SVK
11. Král
SVK
32. Košut
SVK

Dobehový koridor v disciplíne šprint.

V hlavnej kategórii žien W21 delila Barboru Šimečkovú od medaily len jediná sekunda! V junioroch
rovnako výnimočne bežal Michal Nosáľ, ktorý
obsadil 6. miesto. Až dve naše juniorky sa dostali do elitnej desiatky, skúsenejšiu Sophiu Lilgovú
tesne stíhala naša najmladšia účastníčka, ešte len
14-ročná Katka Cuninková, pre ktorú to boli prvé
majstrovstvá v juniorkách, čo je kategória do 19 r.
Výsledky našich pretekárov:
W19
M19
1. Ionova
BUL
1. Melnikov
9. Lilgová
SVK
6. Nosáľ
10. Cuninková
SVK
11. Jurčík
14. Kuriaková
SVK
24. Budiský
W21
M21
1. Čufer
SLO
1. Oma
4. Šimečková SVK
14. Košut
10. Dolníková
SVK
17. Král
14. Košutová
SVK
19. Kuriak

Šprint
Druhý deň majstrovstiev sa bežala najkratšia
disciplína, v ktorej sú doporučené víťazné časy
okolo 15 minút. V šprinte je potrebné vyhľadať
v čo najkratšom čase spolu až 12 vysielačov, čo
robí túto disciplínu technicky mimoriadne zložitou
a zaujímavou. Bežalo sa opäť v priestore lyžiarskych
zjazdoviek, vlekov a lanoviek. Technické zariadenia,
kovové stožiare a laná ovplyvňovali signály vysielačov, čo zvýrazňovalo technickú náročnosť. Zaujímavosťou je, že sme sa na túto disciplínu pripravovali špeciálnym tréningom v lyžiarskom stredisku
na Martinských holiach.
RA 9/19

RUS
SVK
SVK
SVK
CZE
SVK
SVK
SVK

Klasické trate v pásme 3,5 MHz
Posledný slnečný deň majstrovstiev, v podmočených terénoch zvlnenej náhornej plošiny východne od Rogly, sme absolvovali prvú klasiku. Najviac
nás potešil výsledok mladej Terky Kuriakovej, ktorá
skončila v kategórii junioriek na vynikajúcom štvrtom mieste. Čo ale zamrzí, že ju od 3. miesta delila
len jedna minúta.
- 13 -
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V hlavnej ženskej kategórii bola zo slovenských reprezentantiek opäť najlepšia Barbora Šimečková,
ktorá svojim 8. miestom vybojovala spolu s Katarínou Košutovou (13. miesto) a Veronikou Dolníkovou (16. miesto) bronzové medaily v súťaži ženských družstiev. V mužskej kategórii Adam Král opäť
potvrdil stabilnú výkonnosť (11. miesto).

Barbora Šimečková.

Výsledky našich pretekárov:
W19
M19
1. Melnikova
RUS
1. Karpovych
4. Kuriaková
SVK
17. Budiský
16. Lilgová
SVK
19. Nosáľ
20. Cuninková
SVK
20. Jurčík
W21
M21
1. Nakvose
RUS
1. Oma
8. Šimečková SVK
11. Král
13. Košutová
SVK
14. Kuriak
16. Dolníková
SVK
19. Viskup

Juniorka Sophia Lilgová na štarte klasiky 144 MHz.

Dramatické však neboli len súboje na tratiach, ale
aj súboje o život.
V dobehovom koridore, po absolvovaní takmer celej náročnej trate, odpadol rakúsky veterán (kat.
M70). Šťastím pre neho bolo nielen to, že neskolaboval už na trati, v rozsiahlych lesných terénoch,
ale až takmer v cieli, a to priamo pri slovenských
reprezentantoch Martinovi Košutovi a Matejovi
Budiskom. Tí rozpoznali vážnosť situácie a okamžite na miesto privolali lekára slovenskej výpravy
MUDr. Slavomíra Nosáľa. Rakúšan v tom čase nedýchal a srdce mu nebilo. Vysoko profesionálnym
zásahom MUDr. Nosáľa sa však po 8-minútovej resuscitácii podarilo priviesť pretekára naspäť medzi
živých a odovzdať miestnym záchranným zložkám.

CZE
SVK
SVK
SVK

Klasické trate v pásme 144 MHz
Po dni voľna nás čakali technicky najnáročnejšie preteky, ktoré naviac skomplikovalo daždivé
a hmlisté počasie. To nielenže ešte viac podmočilo
mokraďový terén, ale zvýšilo aj náročnosť vyhodnocovania prijímaných rádiových signálov.
Slovenská reprezentácia však bola dobre pripravená a dosiahla vynikajúce výsledky. Striebornú
medailu si v kategórii juniorov vybojoval Tomáš
Jurčík. V tejto kategórii bodovali aj ďalší dvaja
juniori, Michal Nosáľ (10. miesto) a Matej Budiský
(15. miesto), čo im spolu prinieslo strieborné medaily v tímovej súťaži.

Druhým incidentom bolo nedobehnutie ukrajinského veterána (rovnako kat. nad 70 rokov) do cieľa
ani po uplynutí 150-min. časového limitu. Postupne
sa rozbehla rozsiahla pátracia akcia za účasti polície
s termovíziou, psovodov, horskej služby. V pohotovosti boli aj skúsení členovia ostatných výprav, vrátane obidvoch trénerov slovenskej výpravy – Jozefa
Krála a Petra Jurčíka (mimochodom člena HZS).

Krásne miesta obsadili aj všetci slovenskí zástupcovia mužskej kategórie, konkrétne Peter Viskup

Nočná pátračka nakoniec nebola úspešná, no stratený pretekár sa našťastie po viac ako 17-tich hodinách v teréne našiel. Chladnú noc prežil v senníku
mimo náhornej plošiny a po rozbrieždení sám vyhľadal pomoc v usadlosti vzdialenej viac ako 8 km
od pretekárskeho priestoru. Obidva prípady sú dôkazom náročnosti tohto športu.
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UKR
SVK
SVK
SVK

Bronzové družstvo žien v pásme 144 MHz.
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(7. miesto), Jakub Kuriak (9. miesto) a Adam Král
(12. miesto). Bronzové medaily v družstvách sa podarilo obhájiť našim ženám aj v tejto disciplíne,
Kataríne Košutovej (8. miesto), Barbore Šimečkovej
(10. miesto) a Veronike Dolníkovej (14. miesto).

Výsledky veteránov
Na ME podali stabilné výkony aj veteráni. Štyri medaily (3 strieborné, 1 bronzová) si odnáša Mária
Fekiačová v kategórii W60, dve bronzové medaily
vybojovala Anna Šimečková v kategórii W50. Po
jednej individuálnej medaile dosiahli Jozef Šimeček
M50 (zlato) a Jozef Fekiač M60 (bronz). O tímovú
medailu strieborného lesku sa zaslúžili spoločne
Jozef Fekiač, Milan Mitelman a Ján Turský.
Silný emocionálny zážitok vzbudilo spoločné povzbudzovanie našich juniorov na pokraji síl vyčerpaného Jána Turského, keď ho v boji o časový limit
doslova dotiahli do cieľa, čím dosiahol na medailu
v družstvách. Do limitu mu zostalo 10 sekúnd.

Junior Tomáš Jurčík finišuje v klasike na 3,5 MHz.

Výsledky našich pretekárov:
W19
M19
1. Melnikova
RUS
1. Šrom
9. Kuriaková
SVK
2. Jurčík
19. Cuninková
SVK
10. Nosáľ
20. Lilgová
SVK
15. Budiský
W21
M21
1. Herashchenko GER
1. Hikl
8. Košutová
SVK
7. Viskup
10. Šimečková SVK
9. Kuriak
14. Dolníková
SVK
12. Král

CZE
SVK
SVK
SVK
CZE
SVK
SVK
SVK

Jedinú zlatú medailu pre slovenskú výpravu získal veterán
Jozef Šimeček (v strede) v disciplíne šprint.

Štyri medaily v hlavných kategóriach z ME sú nádherným úspechom našej mladej výpravy a prísľubom pokračovania v sezóne 2020, ktorá vyvrcholí
majstrovstvami sveta v Srbsku.

Zaujímavosťou je, že všetci juniori a juniorky z Martina sú študentmi osemročného Gymnázia Jozefa
Lettricha v Martine, kde sa v krúžku ROB pod vedením Anny a Jozefa Šimečkovcov venujú tomuto
športu.

Do ďalšieho čísla pripravujeme článok o výsledkoch
českej reprezentácie.

Slovenská reprezentácia v rádiovom orientačnom behu na Majstrovstvách Európy 2019 v Slovinsku.
RA 9/19
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Mistrovství Evropy v rádiovém
orientačním běhu
MARCELA ŠRŮTOVÁ – generální sekretář Asociace ROB ČR
Ve dnech 2.–8. září 2019 vycestovala z Čech velká výprava do Slovinska na Mistrovství Evropy (22. IARU
Region 1 ARDF Championships). Českou republiku na šampionátu reprezentovalo 41 závodníků v 11 kategoriích (8 juniorů, 9 seniorů, 24 veteránů).

Porada české reprezentace s trenérem Andrejem Gomzykem v místě mistrovství.

Dosažitelná vzdálenost slovinského horského střediska Rogla, vyrovnané výsledky závodníků i celkově příznivý stav finančních prostředků umožnily
šéftrenérovi Andreji Gomzykovi nominovat více než
3 závodníky v kategorii a pro jednotlivé disciplíny
vybrat ty, kteří měli největší šanci na dobré umístění.

V hlavní mužské kategorii se z vítězství radovalo
překvapivě Polsko (Pryjma), v ženách vyhrála ruská závodnice Natalia Hiklova. První den sice česká
hymna na večerním vyhlášení nezazněla, ale i tak
jsme posbírali 5 medailí (0-4-1).
Stříbro – Jakub Oma (M21), Jitka Šimáčková (D50),
Jana Omová (D60), Petr Hrouda (M50)
Bronz – Jiří Mareček, OK2BWN (M60)

Stalo se již téměř tradicí, že první disciplínou na evropských i světových šampionátech se stává FOXORING, pro některé nejméně „liškařský“, pro jiné
zajímavý závod kombinující ROB s orientačním během. Z informačního bulletinu jsme vyčetli, že cíl
toho letošního bude pod sjezdovkami a očekávali
jsme náročnou trať s větším převýšením, přeběhy
otevřených planin i pasáže v horském podmáčeném lese.

O jednotlivých dalších disciplínách psal v rozsáhlém
článku v minulém čísle trenér slovenské reprezen-

Nakonec to byl rychlý „běžák“, který nabídl jen minimum variant volby postupu. Kromě překvapení
z poměrně krátké trati byli asi nejvíce překvapeni
diváci – místo odvozu autobusem do cíle byl pro
ně spuštěn vlek a byli svezeni dolů na sedačkách
lanovky.
RA 10/19

Jakub Oma, mistr Evropy ve sprintu a klasice 80 m.
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tace, tak snad jen pár krátkých postřehů. Z dostupných informací, pozorování okolí a taktické porady
nad zveřejněnou mapou bylo téměř jasné, že to
bude fyzicky náročný závod – nejprve na jedné straně silnice dolů a nahoru, pak přes přemostění sjezdovky na kontrolu „S“, ve druhém kole čeká vrchol
s rozhlednou, pravděpodobný seběh šikmo svahem
a potom opět stoupání podél sjezdovky se zbytkem
sil pro závěrečný finiš.

Zlatá Jitka Šimáčková, nejúspěšnější závodnice ME.

3. místo – Hana Fučíková (D21), Pavla Hažmuková
(D35)
Ve čtvrtek 8.9. přišly na řadu očekávané klasické
tratě v pásmu 144 a 3,5 MHz. Pro většinu účastníků jsou to právě klasiky, kvůli kterým tento sport
dělají, a jsou to pro ně královské disciplíny. Protože na šampionát jezdí cca 300 závodníků v 11
kategoriích, tak jsou tratě stavěny tzv. zkříženým
způsobem – to je, že muži, ženy, junioři, juniorky
a nejmladší veteráni M40 běží jedno pásmo a zbylé veteránské kategorie pásmo druhé (M50, M60,
M70, D35, D50, D60). Po dnu závodního volna
se při závěrečném čtvrtém závodu pásma prohodí.

Stříbrné juniorky D. Trpáková, J. Klecová, K. Bártová.

Večer po sprintu bylo v českém týmu veseleji —
osm cenných kovů, z toho 2× zlato (2-4-2). Krásný
dárek si k 15. narozeninám nadělila nejmladší členka naší výpravy Johanka, věkem ještě dorostenka, která překvapila ziskem stříbrné medaile. V cíli
závodu jsme mohli vidět největší radost v ženské
kategorii – Lucka si vyběhla první individuální medaili a Hanka třetím nejlepším časem porazila další
soupeřku o cennou vteřinu a vybojovala bronz.
1. místo – Jakub Oma (M21) a Jitka Šimáčková
(D50)
2. místo – Johana Klecová (D19), Karel Fučík (M21),
Lucie Matulová (D21), Zuzana Kuriaková (D35)

Česko-slovenští junioři zleva: T. Jurčík, D. Šrom, T. David.

Brzy ráno nastoupili všichni závodníci do autobusů,
které nás odvezly po úzkých klikatých silničkách.
Počasí přálo, a tak se nám cestou na shromaždiště otevíral výhled do hodně prudkých a hlubokých údolí. Účastníky čekal těžký podmáčený terén se spoustou bažinek a různě průběžný horský
les. Dlouhé tratě byly pro řadu zejména starších
závodníků velmi náročné, v některých případech
až na samé hranici jejich fyzických sil.
Na první klasické trati v pásmu 80 m se dařilo Jakubu Omovi, který zde získal již své druhé zlato v kate-

Na rozhledně.

RA 10/19
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gorii M21. Z bronzu se radoval junior Tomáš David
(M19). V pásmu 2 m si individuální medaile vyběhli
Pavla Hažmuková a Blanka Adámková (1. a 2. místo D35), Jitka Šimáčková a Marcela Šrůtová (D50
1. a 2. místo), Alenka Pátková (D60 bronz) a Jiří
Mareček (M60 stříbro).

Junioři doplnili další zlato, muži stříbro a veteráni
M40 bronz. Poslední čtvrtý den = 7 + 8 = 15 medailí.

Ocenění družstev žen – CZE, GER, SVK.

Naše výprava si vedla celkově velmi úspěšně. Ve
statistice národů získala Česká republika 45 medailí,
co do počtu kusů nejvíce, počtem zlatých se však
před naši výpravu dostalo Rusko. Stupně vítězů
byly velmi pestré, alespoň jednou se na ně postavili
reprezentanti 20 států.

Lanovkou dolů.

Po 8 individuálních medailích se česká výprava
ve druhé půli vyhlášení radovala ještě 9krát za medaile družstev (zlato M21, D35, D50, stříbro D21
a D60, bronz M19, M40, M50 a M60). Bilance třetího závodního dne byla povzbudivých 17 medailí
(6-5-6).

RUS 39 15-13-11
BLR
3 1-1-1
CZE 45 13-19-13
SWE
2 1-1-0
UKR 34 13-9–12
SLO
2 1-0-1
LTU 15 8-4-3
GBR
2 0-2-0
GER 16 6-2-8
SUI
3 0-1-2
POL
4 3-0-1
DEN
1 0-0-1
HUN 6 2-2-2
MDA
1 0-0-1
SVK 13 1-6-6
NED
1 0-0-1
BUL
6 1-4-1
NOR
1 0-0-1
KAZ
3 1-2-0
ROM
1 0-0-1
(bez medaile 6 států – AUT, BEL, CRO, EST, FIN, SRB)

Po dni volna se vybíhalo za nevlídného deštivého
počasí na druhé klasiky v opačných pásmech. Znovu cinklo juniorům i juniorkám – první zlatou zde
na šampionátu získal Dominik Šrom, z bronzu se radovala Daniela Trpáková a podruhé Tomáš David.
Další zlatou na 2 m přidal v M21 Tomáš Hikl a stříbrnou v kategorii žen Hanka Fučíková. Jitka Šimáčková ziskem třetí zlaté (D50) se stala nejúspěšnější
závodnicí na mistrovství, Eliška Voráčková
(D60) konečně prolomila bramborovou sérii a z poslední 80tky
si odvezla bronzovou
medaili, čímž se počet
individuálních kovů
uzavřel na čísle 7.
V kolektivní soutěži
se z medaile radovaly všechny české ženské trojice — 2. místo
D19, D20, D35 a D50
a k tomu zlato pro D60.
Společná fotografie české
výpravy na ME ROB 2019.
RA 10/19
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