
Mistrovství světa, Sarpsborg, Norsko, 12. – 18.8.2019   

(očima Venduly Horčičkové)

Letos  se  dějištěm  vrcholu  sezóny  světových  orientačních  běžců  stalo  město

Sarpsborg  na  jihovýchodě  Norska.  Do  vlasti  orientačního  běhu  se  šampionát

vrátil v unikátní podobně. Poprvé se totiž jednalo o čistě lesní mistrovství světa.

Co to znamená? Mistrovství světa bylo rozděleno na lesní a sprintové. Na tom

lesním  se  nyní  běhají  tři  medailové

disciplíny – krátká trať (middle), klasická trať

(long) a štafety. Na tom sprintovém se bude

běhat  sprint,  knock-out  sprint  a  sprintové

štafety. V následujících letech se bude vždy

v liché roky konat lesní mistrovství a v sudá

léta to sprintové.  Ale zpět do Norska a roku

2019. 

Rozdělené mistrovství a tím logické snížení

počtu závodů umožnilo zařazení kvalifikace.

A  tak  první  závod,  na  který  jsme  se  do

norské  divočiny  vydali,  byla  úterní

kvalifikace  krátké  trati.  Pro  Čechy  to  byl

úspěšný den, když se do finále kvalifikovali

všichni  tři  muži  i  všechny  tři  ženy,  včetně

mě. 

Ve středu nás čekal první medailový závod a rovnou královská klasická trať. Muži

měli trať úctyhodných 16,6 km, my ženy 11,7 km. Taky slušná porce kilometrů, se

kterou se vítězka Tove Alexandersson popasovala za 69 min! Já jsem si  v lese

pobyla o chvíli déle, ale lepší ten den bylo jen 11 závodnic! 12. místo mi udělalo

velikou radost,  beru ho jako velký  úspěch a  ukázku,  že  jsem se  zase  fyzicky,

technicky i mentálně posunula blíž světové špičce. V klucích zaběhl fantasticky

Vojta Král, když doběhl 7.           



Na  klasiku  jsem  bohužel  nedokázala

navázat  v dalším  závodě  –  čtvrtečním

finále  krátké  trati.  Od  začátku  jsem

nevolila  dobrou  stopu  terénem  a  více

jsem  se  s ním  prala,  než  ladně

proplouvala.  K tomu  se  přidalo  několik

mapových  chyb  a  špatných  voleb

postupů,  s čímž se  pak i  v hlavě bojuje

hůř. A jak je známo, hlava ovlivňuje tělo,

takže  ani  fyzický  projev  nebyl  dle

představ.  Zkrátka  to  není  závod,  který

bych si dala za rámeček. Skvěle tentokrát běžela Denisa Kosová, která doběhla 8.

a opět Vojta Král, který byl 11. 

Posledním závodem mistrovství  byly tradičně  štafety.  Já jsem se snad poprvé

vydala na první úsek. Nervozita byla, ale měla jsem velké odhodlání spravit si

chuť po včerejšku. Závod se mi povedl a předávala jsem na 6. místě kousek za

čelem. Druhý úsek obstarala Denisa Kosová a třetí Terka Janošíková. Až do konce

jsme se držely v bojích o přední umístění, a nakonec z toho pro nás vyšlo parádní

5. místo. Kluci navíc doběhli 4., takže skvělé zakončení  úspěšného MS .

 


