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Mistrovství světa v ROB – Srbsko
2012
MARCELA ŠRŮTOVÁ
Mistrovství světa v rádiovém orientačním běhu uspořádala srbská radioamatérská organizace SRS v národním parku Kopaonik, 300 km jižně od Bělehradu. Závodilo se ve vysokohorském terénu v nadmořských výškách 1500 až 1900 m.
Reprezentace České republiky, závodící
pod hlavičkou ČRK, se mezi účastníky ze 30
států všech tří regionů IARU rozhodně neztratila. Po loňském 1. místě na ME v Rumunsku
se nám stejně dařilo i na mistrovství světa
a Češi obhájili celkové vítězství v hodnocení
národů.

3x vystoupali na nejvyšší stupně i v družstvech. Právě výsledky juniorů jsou zárukou,
že tento krásný radioamatérský sport má budoucnost.
Šéftrenér Andrej Gomzyk byl velmi spokojený s působením celého týmu, který dokázal
„táhnout za jeden provaz“, navzájem se podpořit a dobrou náladou, ukázněností a připraveností dosáhl skvělých výsledků.
Poprvé byl připraven náročný program
na čtyři soutěžní dny, kdy dva klasické závody
v pásmu 144 MHz a 3,5 MHz doplnily nové
disciplíny – sprint a foxoring. Sprint je velmi
rychlý závod na 80 m, kdy každý vysílač pracuje pouze 12 sekund a během jedné minuty
proběhne relace všech 5 kontrol na jednom
kmitočtu. Závodník musí velmi rychle měřit,
vyhledat nejprve „pomalé“ kontroly (50 paris),
potom diváckou a nakonec rychlé kontroly (70
paris), a přes maják finišovat do cíle. Čas vítěze je většinou 15 až 25 minut.
Premiéru na mistrovství světa měl poslední
den závod ve FOXORINGU – tj. kombinaci
orientačního běhu s dohledávkou kontroly pomocí přijímače v pásmu 80 m. Zájem o nové
disciplíny je mezi účastníky velký – sprint si
po „loňské ochutnávce“ letos odběhli téměř
všichni, foxoring asi 2/3 závodníků.

Hana Fučíková, MS sprint, kategorie D21.

Na rekordním zisku 49 medailí (19-17-13)
se podíleli závodníci všech věkových kategorií – od juniorů po veterány. Hvězdami týmu
se 4 tituly mistryně světa se staly neporazitelná Michaela Gomzyk Omová (D20) a Eliška
Voráčková (D60), obě ke čtyřem zlatým přidaly
další 2 stříbrné medaile.
O další zlaté se postarali muži – Jakub
Oma (2-1-2) a zejména nestárnoucí Karel
Fučík se třemi mistrovskými tituly, kterému
se podařilo porazit soupeře i o polovinu mladší. Nakonec to nejdůležitější – juniorské kategorie, kde si stejně dobře vedli dívky i hoši.
Mistry světa se stali Pavla Horová, Jakub
Šrom a Ondřej Šimáček, s podporou Alžběty
Léharové, Petry Lněničkové a Pavla Hladíka

Jakub Šrom, MS sprint, kategorie M21.

V roce 2013 rok bude Česká republika
hostit na Vysočině Mistrovství Evropy žáků
a juniorů do 16 let (EYAC), v roce 2015
uspořádá Mistrovství Evropy v Mariánských
Lázních. Držme palce nastupující generaci!

Foto výpravy ČR na Mistrovství světa v Srbsku.
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