Tisková zpráva III.

O uplynulém víkendu 24.- 25. září uspořádal sportovní klub Slavia Liberec orienteering společně
s Českým svazem orientačního běhu za krásného podzimního počasí dva závody Světového poháru v
OB (v sobotu byl na programu závod na krátké trati, v neděli pak závod na klasické trati
s handicapovým startem). Centrem závodů byl sportovní areál ve Vesci, který nabídl ideální zázemí
pro světovou špičku orientačního běhu a také pro účastníky doprovodných závodů, kterých se
zúčastnilo oba dva dny okolo 1300.
Tratě závodníky světového poháru zavedly do kopcovitém terénu s kameny a skalními srázky
v prostoru Císařského kamene. Oba závody byly přenášeny Českou televizí na sportovním kanále
ČT4 za komentáře Petra Kubáska a Vladimíra Lučana. Velmi povedené přenosy ukázaly orientační
běh jako atraktivní a zajímavý sport a byly výbornou propagací orientačního běhu.
Na startu závodů SP se sešla téměř kompletní světová špička. Skvěle zaběhla sobotní krátkou trať
Dana Šafka Brožková, která tento závod vyhrála, 18 sekund za ní zaostala druhá Finka Minna Kauppi.
Třetí místo získala švédská reprezentantka Helena Jansson, jež na vítězku na 5,5 kilometru dlouhé
trati ztratila padesát sekund. Mezi muži vyhrál finský reprezentant Pasi Ikonen, který porazil
desetinásobného mistra světa Thierry Gueorgiou z Francie o 33 sekund. Třetí místo obsadil
překvapivě Rakušan Gernot Kerschbaumer.
Startovní pořadí nedělní klasické trati bylo určené ztrátami ze sobotní krátké trati. V mužích měl jako
první vybíhat Fin Ikonen, který ale pro zdravotní indispozici na start nenastoupil. O pořadí na prvních
dvou místech rozhodlo po napínavém závodě až závěrečné stoupání k cílovému areálu, kde měl
nejvíce sil Švýcar Marc Lauenstein (ten vybíhal na trať jako čtrnáctý), který za sebou nechal o 23
sekund druhého Thierryho Gueorgiou (FRA), třetí s minutovou ztrátou skončil Fina Topi Anjala (ten
startoval jako osmnáctý). V ženách na start nenastoupila třetí ze sobotního závodu Švédka Jansson.
Finka Minna Kauppi hned v úvodu doběhla první startující Danu Šafka Brožkovou a toto pořadí
zůstalo až do cíle závodu, kde byla Finka o 25 sekund rychlejší. Třetí příčku obsadila mladá švédská
reprezentantka Tove Alexandersson.
Pořadatelům z libereckého klubu se podařilo uspořádat závody na světové úrovni. Vše organizačně
klapalo, závodníkům světového poháru i doprovodných závodů se připravené tratě velmi líbily a pro
diváky v areálu i doma u televizních obrazovek byly připraveny napínavé souboje z lesa přenášené
Českou televizí. Nejvýznamnější akce orientačního běhu pořádaná na území České republiky se
vydařila a byla opravdovým svátkem orientačního běhu.

Za pořadatele Kateřina Horáčková (www.owcliberec2011.cz).

