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SK Radiosport – ROB

Nadšení vede k radosti z úspěchů

blahopřejeme!
závodníků, kteří pravidelně pomáhají
při organizaci tréninků.
V celoročním hodnocení nejúspěšnějších
závodníků z oddílu si nejlépe vedl Jakub
Šrom (kat. M19). Na Mistrovství světa
v Kopaoniku získal titul juniorský Mistr
světa ve sprintu, Vicemistr světa ve foxoringu a zlatou medaili ve družstvech. Jakub
obsadil 2. místo v národním žebříčku (dále

Vážení a milí sportovní příznivci,
rok 2012 znamenal pro náš oddíl
období bilancování, neboť uplynulo
30 let od jeho založení v roce 1982.
O historii oddílu jsem se zmiňovala v
dřívějším čísle Zpravodaje. Nyní bych
ráda zhodnotila výsledky letošní sezóny. Už po jedenácté byl SK Radiosport
vyhodnocen jako nejlepší v republice
s velkým bodovým náskokem před
ostatními oddíly. V roce 2012 jsme
kromě řady krajských soutěží a dvou
oddílových soustředění (v Bělči n/O
a ve Svratce) pořádali mezinárodní
pohárovou soutěž 4 DNY ROB. Během celého roku se konají pravidelné
tréninky - v létě v lesích okolo Bílovic,
v zimě v tělocvičně ZŠ. Veliký úspěch
zaznamenal projekt „ROB školka“ pro
děti už od 4 let, takže nyní je v oddílu
přes 60 aktivních dětí do 15 let. Vedení
nejmladších závodníků se ujala Valerie
Helánová, které tímto velmi děkujeme
za ochotu a pomoc. Dík patří i mnohým maminkám a tatínkům malých
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NŽ), byl dvakrát Mistrem ČR (štafety,
dlouhá trať) a v závěru sezóny se stal vítězem ankety Objev roku 2012.
V kategorii D16 zazářila už tradičně
Kateřina Bžatková. Získala 3. a 8. místo
na Mistrovství Evropy žactva a dorostu,
jakož i zlato a bronz ve družstvech. Je
šestinásobná Mistryně ČR a obsadila
1. místo v NŽ.
V kategorii M14 má oddíl dva vyrovnané soupeře: Jan Priessnitz získal 2. místo
na ME v jednotlivcích a stříbro a bronz
ve družstvech. Stal se třikrát Mistrem
ČR a obsadil 2. místo v NŽ.
Robert Polák vyběhl 3. a 7. místo na
ME v jednotlivcích a stříbro a bronz ve
družstvech. Stal se dvakrát Mistrem ČR
a získal 1. místo v NŽ.
V dospělých kategoriích si nejlépe vedli
Jiří Mareček (dvě bronzové medaile
na MS, 5x Mistr ČR, 1. místo v NŽ),
Zbyněk Žáček (stříbrná medaile na
MS, Mistr ČR) a Lucie Matulová (2x
Mistryně ČR, 2x akademická mistryně
ČR, 2. místo v NŽ).

Vrcholnou soutěží pro žákovské kategorie bylo ME žáků a dorostu, které
se konalo v červenci 2012 v litevském
městě Šiauliai. Z Bílovic se nominovalo
5 závodníků: Kateřina Bžatková, Robert
Polák, Matěj Žáček, Martin Kinc a Jan
Priessnitz. Výsledkem jejich snažení
byly 3 individuální medaile (1 stříbro,
2 bronzy) a 4 týmové medaile (1 stříbro
a 3 bronzy). Celá česká výprava zahrnovala 14 závodníků.
Vrcholem letošní sezóny pro dospělé závodníky v ROB bylo Mistrovství světa,
které se konalo v září 2012 v srbském
Kopaoniku. Na MS se nominovali:
Jakub Šrom, Lucie Procházková, Petr
Matula, Zbyněk Žáček, Jiří Mareček,
Alexandra Látalová, Pavel Mokrý, Steve
Chalk (GBR) a Mária Fekiačová (SVK).
V konkurenci 576 závodníků z 33 zemí
světa se našim závodníkům dařilo: domů
přivezli celkem 6 individuálních medailí
(1 zlato, 3 stříbra, 2 bronzy) a 6 týmových (4 zlata, 2 stříbra).
Všechny tyto úspěchy by nebyly možné
bez podpory pana starosty, zastupitelstva obce, sponzorů a všech rodičů.
Velmi si této podpory vážíme a doufáme, že na minulé úspěchy navážeme
i v příštích letech.
V následující sezóně bude pro náš oddíl
nejvýznamnější pořádání Mezinárodního mistrovství ČR v ROB na dlouhé
trati, které proběhne nedaleko Bílovic,
a pro naše nejlepší závodníky nominace
na Mistrovství Evropy, o kterou budou
bojovat v průběhu jara.
Krásné Vánoce a hodně zdraví v novém
roce všem sportovním nadšencům přeje
Iva Marečková.

