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Ohlédnutí za Festivalem orientačního běhu 2006 ve Zlínském kraji
Tři dny s mapou, tři dny v pohybu, tři dny v dešti, tři dny v atraktivním prostředí Zlínského kraje, tak se dá
stručně charakterizovat velká sportovní událost, která proběhla během uplynulého prodlouženého víkendu,
ve dnech 29. dubna – 1. května 2006 pod názvem „Festival orientačního běhu 2006 ve Zlínském kraji“
(www.o-festival.cz)
Třídenní sportovní klání o-běžců z České republiky, Slovenska a Maďarska zavítalo do Luhačovic, tamního
lázeňského areálu a následně do prostor v okolí vodní nádrže Všemina na Slušovicku.
Sobotní Otevřené Mistrovství ČR ve sprintu, nedělní Pohár Města Zlína (57. ročník) a pondělní Pohár
Euroregionu Bílé-Biele Karpaty byly opravdovou zkouškou výdrže a „odolnosti“ všech účastníků.
Organizátorský tým z TJ Slovanu Luhačovice a SKOB Zlín připravil pro závodníky zajímavé a velmi
náročné tratě s výborným zázemím u Sanatoria Miramare a následně Hotelu Všemina. Vedle velmi
hodnotných sportovních výkonů, byla celá akce i významnou prezentací příhraniční oblasti Zlínského kraje
a přeshraniční česko-slovenské spolupráce.
Celý Festival orientačního běhu byl spolufinancován Evropskou unii s podporou Euroregionu Bílé-Biele
Karpaty a Zlínského kraje.
Otevřené Mistrovství ČR 2006 ve sprintu (sobota 29. dubna – Luhačovice)
První mistrovský závod letošní sezóny. Díky změnám v mezinárodním sportovním kalendáři IOF se jej na
poslední chvíli, bohužel, nezúčastnila česká reprezentační špička, nicméně i tak byly boje o medaile na
tratích tvrdé a neúprosné. Připravena nová mapa „Luhačovice – Miramare“, 1:4 000, s detailním
propracováním prostoru.
V hlavních kategoriích mužů H 21 zvítězil Luboš Matějů (Praga Praha), v ženách D 21 si mistrovský titul
odnesla bývalá česká reprezentantka Petra Novotná (OK 99 Hradec Králové). Celkově však byla na této
trati nejrychlejší Maďarka Makrai, ale pouze o jednu sekundu. Také v dalších kategoriích se na stupních
vítězů objevila maďarská orientační špička.
Celkem startovalo na MČR, České veteraniádě a veřejném závodě ve sprintu na 900 orientačních běžců.
Tratě vedly jak vlastním lázeňským areálem, tak i v okolním lesnatém terénu a bylo se na co dívat.
Bezesporu divácky nejatraktivnějším místem byl brod v prostoru cíle přes téměř rozvodněný potok
Šťávnici.
Význam celé akce podtrhla při vyhlašovacím ceremoniálu i účast představitelů Zlínského kraje, města
Zlína i Luhačovic a představitelů českého a slovenského svazu OB, kteří dekorovali nejúspěšnější
závodníky mistrovskými medailemi.
______________________________________________________________________________________
Výsledky:
D21 (2.93 km, 15 kontrol)
1.
2.
3.
4.
5.

Makrai Éva
Novotná Petra
Krčálová Veronika
Ryšavá Vendula
Labašová Katarína

Hungaria Team
OK 99 Hradec Králové
OK Lokomotiva Pardubice
SK Praga Praha
Akademik TU Košice

17.33
17.34
18.14
18.34
18.50

SK Praga Praha
Hungaria Team
SK Žabovřesky Brno
KOBRA Bratislava
Sportcentrum Jičín

17.35
17.56
17.59
18.29
19.05

H21 (3.52 km, 17 kontrol)
1.
2.
3.
4.
5.

Matějů Luboš
Kovács Ádam
Bukovac Palo
Piják Ondrej
Kazda Ondřej

Projekt je spolufinancován Evropskou unii
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57. ročník Poháru města Zlína – OB na krátké trati (neděle 30.dubna – Všemina)
V neděli se orientační běžci přesunuli k vodní nádrži Všemina nedaleko Slušovic. Tam proběhl další závod
Festivalu, závod na krátké trati, součást Českého a Slovenského poháru v OB 2006.
Počasí bylo o poznání příznivější, už jen mrholilo. Mimo jiné – Pohár města Zlína se řadí k nejstarším
pravidelným orientačním soutěžím na světě se skutečně bohatou historií.
Pro závod byla použita nově zpracovaná orientační mapa „Všemina – Miluchov“ v měřítku 1:10 000. V
zalesněném terénu mezi obcemi Všeminou a Trnavou soutěžilo více jak 1200 závodníků, od nejmladších
kategorií DH 10 až po veterány. Terén náročný, kopcovitý, mapy kvalitně zpracovány, tratě odpovídaly
charakteru závodu. K již tak obtížnému valašskému terénu se ještě přidalo všudypřítomné bláto a voda.
Závod proběhl bez jakýchkoliv problémů. Takže k dosavadním 56. ročníkům Poháru města Zlína si
pořadatelé připsali další úspěšný ročník..
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Výsledky:
Pohár města Zlína - vítězné družstva dospělých
Pohár Centra historie OB - vítězné družstvo dorostu
D21E (3.99 km, 16 kontrol)
1. Topinková Monika
2. Makrai Éva
3. Novotná Petra
H21E (5.77 km, 19 kontrol)
1. Matějů Luboš
2. Lauerman Jan
3. Vonyó Péter

OK Jiskra Nový Bor
SK Žabovřesky Brno

OK Jiskra Nový
Hungaria Team
OK 99 Hradec Králové
SK Praga Praha
OK Jihlava
Hungaria Team

Pohár Euroregionu Bílé-Biele Karpaty – OB na klasické trati (pondělí 1. května. – Všemina)
Ve stejném terénu, ale na jiné mapě „Všemina – Papradná“ v měřítku 1:15 000 proběhl další Festivalu
orientačního běhu - klasický OB. Charakter počasí obdobný jako v předešlých dvou dnech. Celý den
vytrvale pršelo, v odpoledních hodinách byly v cílovém prostoru a na travnatém shromaždišti louže až 5 cm
hluboké. Byla to skutečně „zkouška“ – pro závodníky i pořadatele. Orientační běžci jsou však zvyklí i na
takové vrtochy přírody, nevyvedlo je to z rovnováhy a dobré nálady.
Vlastní závody opět byly na úrovni a bez problémů. Hodně závodníků to komentovalo takto:
„…spokojenost, jen kdyby tak nepršelo!. Areál přehrady s okolním terénem je pro orienťák jako dělaný.
Však vy tu ještě něco uspořádáte – a to snad bude i to počasí …!“.
Ceny – krásné a chutné valašské „frgále“ předával s ředitelem závodu i starosta obce Všemina. Vítěze a
následně i organizátory Festivalu orientačního běhu 2006 zaslouženě odměnili mokří závodníci potleskem.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Výsledky:
Poháru Euroregionu BBK - vítězná družstva
(stejný zisk bodů)
D21E (7.17 km, 14 kontrol)
1. Fejlková Martina
2. Topinková Monika
3. Dočkalová Martina

TJ TŽ Třinec
Severka Šumperk
OK 99 Hradec Králové

Slavia Hradec Králové
OK Jiskra Nový Bor
OK Lokomotiva Pardubice

H21E (13.33 km, 26 kontrol)
1. Matějů Luboš
SK Praga Praha
2. Bukovac Palo
SK Žabovřesky Brno
3. Čech Radovan
TJ Tesla Brno
Projekt je spolufinancován Evropskou unii
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