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Teď jsem optimista
Švýcarská reprezentace má určitě víc
než jednoho velmi dobrého běžce, ale
Matthias Merz měl vynikající minulou
sezónu, kdy vyhrál klasiku na MS, přičemž dosáhl na stříbro ve sprintu, a jistě i trojí zlato ze Severských mistrovství
(sprint, klasika a štafety) něco znamená.
Položili jsme Matthiasovi pár otázek jenom týden před prvním závodem MS.
(pokrač. na str. 2)

Now I’m optimistic
The Swiss team has surely more than
one very strong runner, but Matthias
Merz had an excellent last season when
winning long at WOC, achieving silver
in sprint and also three golds from the
Nordic Championships (sprint, long,
relay). We posed Matthias a couple of
questions just a week before the ﬁrst
WOC race.
(cont. on pg. 2)

Jsem v dobré formě
Minulý rok na Ukrajině bojovala, stejně
jako mnoho dalších, se zdravotními problémy. O to víc by si chtěla Dana Brožková spravit chuť před domácím publikem. Šampionát pro jednu z největších
českých nadějí začíná již dnes sprintem.
(pokrač. na str. 5)

I‘m in good condition
Last year in Ukraine she was struggling,
in the same way as many others, with
health problems. For that reason Dana
Brožková wants to prove herself in front
of her home crowd. The championships
start for one of the biggest Czech medal
hopes today with the sprint.
(cont. on pg. 5)
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Okleštěný dánský tým

(pokrač. ze str. 1)

(cont. from pg. 1)

Tvůj poslední článek na tvé webové stránce
není vůbec veselé čtení, různé zdravotní problémy s nohama po ME (na kterém jsi byl na
klasice čtvrtý), načež jsi musel dokonce vynechat Jukolu a ze závodů SP v Norsku jsi odjížděl
nemocný. Od té doby už je to pár týdnů a teď
sis mohl vyzkoušet formu v českých terénech,
protože švýcarská reprezentace přijela začátkem července znovu. Takže jak se teď cítíš?

Your latest article on your website doesn’t
make good reading at all, with various health
troubles with your legs after EOC (where you
were 4th in long). After that you even had to
miss Jukola, and on the way home from the
Norwegian World Cup events, you were sick. It
is already some weeks since then and now you
have been able to test your shape in Czech terrains, because the Swiss team arrived again in
early July. So how do you feel about it now?
Right now, I’m feeling better. But the
problems continued for another two
weeks. After the World Cup in Norway
where I travelled home with angina, I had
to rest and stay away from training for
one week. When I arrived in the Czech
Republic I could start with easy orienteering training. But only for one day because
I got a slight strain in my hamstring and
beside that I struggled with an allergic reaction from antibiotics (I still had to take
them against bacterial infection). On the
last two days in the training camp I could
start to run faster again and compete
almost with full speed at the Moravian
Grand Prix. Now I’m optimistic, not least
because I had a successful fast training
today.

Zrovna teď se cítím lépe. Ale problémy trvaly další dva týdny. Po závodech SP v Norsku, odkud jsem se vracel domů s angínou,
jsem musel odpočívat a na týden vynechat
trénink. Když jsem přijel do České republiky, mohl jsem začít s lehkými tréninky orientace. Ale jen jeden den, protože jsem si
lehce natáhl kolenní šlachu a kromě toho
jsem se potýkal s alergickou reakcí na antibiotika (pořád je musím užívat na bakteriální infekci). Poslední dva dny tréninkového
tábora jsem už zase mohl začít běhat rychleji a na Velké ceně Moravy závodit téměř
naplno. Teď jsem neméně optimistický, protože mám za sebou
dnešní úspěšný rychlý
trénink.

Kromě Signe Søes, která má na tomto
šampionátu reálné medailové šance
a která měla až do teď velmi dobrou sezonu včetně pátého místa v middlu na
mistrovství Evropy, má letos dánský tým
poněkud nezvyklou podobu.
Anne Konring Olesen si dala roční pauzu od běhání, aby se mohla soustředit
na svá studia.
Také se neúčastní Maja Alm, která je sice
stále juniorskou reprezentantkou, ale
na posledním mistrovství světa přivedla
ve štafetách dánský tým na úctyhodné
osmé místo. Maja Alm je takříkajíc obětí
nabitého harmonogramu všech mistrovství v tomto roce. Původně byla do dánského týmu vybrána, ale později zjistila,
že po závodech na všech tratích na juniorském mistrovství světa ve Švédsku minulý týden, nebude mít jednoduše energii na celotýdenní mistrovství světa.
Dánsko má tedy letos tým složený pouze ze tří žen - Signe Søes, Ane Linde a Lise Søderlund.

Danish women depleted
Apart from Signe Søes - who has genuine medal possibilities in these championships and has had a ﬁne season so
far including 5th place in the European
Championships middle distance ﬁnal
– the Danish women’s team has an unfamiliar look.
No Anne Konring Olesen, who is taking
a year away from orienteering to concentrate on her studies.
And no Maja Alm, who is still a junior but
brought the Danish team into a creditable 8th position in the WOC relay last
year. She is a victim of the close scheduling of all the foot-orienteering championships this year. She was originally
selected for the Danish team, but later
realised that after competing in all formats in the Junior World Championships
in Sweden only last week, she would
simply not have the energy to cope with
a full week of WOC competition too.
So Denmark this year has a team of just
three women – Signe Søes, Ane Linde
and Lise Søderlund.
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Jak trávíš poslední týden před MS, teď ses
účastnil některých etap třídenních Střední
Moravy a během minulého týdne jsi jen ladil
formu příležitostnými lehkými tréninky..?
Kvůli už zmíněným problémům jsem
musel změnit své plány na poslední dny.
Dalších pár dnů budu trénovat a zařadím
také krátké a rychlé úseky, abych znovu
získal rychlost.
Loni jsi měl skvělou sezónu, v Kyjevě vítěz na
klasice a stříbrný ve sprintu, méně než vteřinu za Thierrym, třikrát zlato ze Severských
mistrovství… Změnil jsi v tréninkovém roce
2006/7 nějak výrazně svoje tréninkové metody
v porovnání s předchozími roky?
Ne, své tréninkové metody jsem tak moc
nezměnil. Zlepšil jsem se v běhu a v orientační technice díky neustálému dobrému tréninku. Jednou z klíčových věcí
byl určitě rok 2005/6, který jsem strávil
pracovně ve Finsku. Bohužel jsem stonal
s mononukleózou a na MS jsem nedokázal udělat dobrý výsledek kvůli příliš
mnoha chybám.

How are you spending the last week before
WOC, now that you have participated in some
stages of the Central Moravian three-days and
during the last week you have been just tuning
your ﬁtness with occasional light training..?
Due to those problems mentioned above
I had to change my plans for the last days.
I will continue training for some more
days and include also short and fast sessions to get my speed back.
Last year, you had a great season - in Kiev, the
winner in long and silver medallist from sprint,
less then one second behind Thierry, and three
golds from the Nordic Champs… Did you
change your training methods in some notable way in the 2006/07 training year compared to previous years?
No, I haven’t changed my training method that much. I improved in running and
in orienteering technique due to continuous good training. One of the key elements was deﬁnitely the year I spent as
a professional in Finland in 2005/2006.
Unfortunately I suﬀered from mononucleosis and at WOC I couldn’t achieve a good
result because of too many mistakes.

A potřeboval jsi potom nějak změnit svůj trénink před sezónou 2008 nebo zařadit něco
častěji, jako například výběhy do kopce, právě
kvůli českým terénům?
Pernamentně potřebujete nepatrně změnit Váš trénink, aby jste získali větší výhodu protože vaše tělo se musí naučit přijímat nové podněty.
Pro tohle světové mistrovství můžete najít dobré trénikové podmínky ve Švýcarsku. Možná větší změnu bude potřebovat
Mistrovství, které se koná 2010 v Norsku
a bude obsahovat hodně běhu v bažině
a podobně.

And did you then need to change your training before the 2008 season, or include something more frequently, for example uphills, just
because of Czech terrains?
You need to change your training slightly
all the time to get the biggest beneﬁt,
because the body gets used to the same
stimuli.
For this year’s WOC you can ﬁnd good
training conditions in Switzerland. Maybe
there is a bigger change needed when
WOC 2010 is held in Norway with a lot of
marsh running.

Je něco, z čeho máš speciální respekt v českých
terénech co se týká mapové techniky? Mám
na mysli, že terény tady nejsou tolik odlišné od
těch švýcarských..

And is there something you have special respect for in the Czech terrains when it comes
to map techniques? I suppose, the terrains
here are not so diﬀerent from some of those in
your country…
Basically it’s true that the terrain is not
that diﬀerent. But there are small diﬀerences (mostly in vegetation) and it’s not
unusual that details decide a race.

Máš pravdu, že terén není tolik odlišný.
Ale přece jen jsou tam nějaké rozdíly (speciálně v porostech a vegetaci) a není tak
neobvyklé, že detaily rozhodují
o trati..

Rekordní účast na WTOC
V letošním roce se Mistrovství světa
v orientačním běhu pro vozíčkáře a tělesně postižené (WTOC) koná zároveň
se Světovým šampionátem v OB (WOC).
WTOC má dvě kategorie – paralympijskou a kategorii Open. Koná se ve dvou
soutěžních dnech, pondělí a středa.
V pondělí se dozvíme jméno paralympijského šampióna a v kategorii Open
proběhne první závod dvoudenního
klání. Ve středu bude korunován šampión kategorie Open, zatímco paralympionici budou závodit v národní soutěži.
Letos se přihlásil rekordní počet závodníků – 41 v paralympijské kategorii a 56
v kategorii Open. Závodníci přijedou
z 21 zemí včetně 4 reprezentantů Japonska a 5 z USA.

Record numbers at WTOC
This year the World Championships in
Trail Orienteering, the non-athletic form
of the sport, will be taking place alongside WOC. The WTOC has two classes –
paralympic and open – and two days of
competition, Monday and Wednesday.
On Monday the Paralympic Champion
will be found, and it is the ﬁrst of 2 days
in the Open competition. Wednesday
will see the crowning of the new Open
Champion, whilst the Paralympic class
holds a national team competition.
There is a rekord entry this year, with 41
paralympic competitors and 56 in the
Open class, representing 21 nations in
all including 4 competitors from Japan
and 5 from USA.
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Ty nežiješ přímo u Alp, zahrnuješ ale také do
svého tréninku běh ve Vysokohorském prostředí?
Aby jste mohli těžit z vysoké nadmořské
výšky, musíte v ní zůstat několik týdnů.
Během jara a podzimu nemohu vynechat
studium a v létě to znamená občas vynechat nějaké závody, jak například Světový
poháry. Jiná věc je, že nemůžeto mít stejnou technickou připravu. V kontinentálním terénu se vyplatí být
lépe fyzicky připraven. Ale pochybuji že by to bylo stejné před
závodem ve velmi technickém terénu.
Poslední rok jsem se rozhodl udělat maximum protože jsem vynechal Světový pohár abych mohl napsat svou bakalářskou práci. Není pochyb, že to byl úspěšný tah. V tomhle roce jsem chtěl
otestovat jak zvládnu když budu běhat všechny velké závody.
Příští rok o tom budu znovu přemýšlet.

You don’t live directly at the foot of the Alps, but do
you also include running in higher altitude in your
training?
To beneﬁt from high altitude training you
have to stay there for several weeks. During
spring and autumn I can’t miss studies and
in summer it means skipping other competitions such as the World Cup. Another point is
that you can’t have the same technical preparation. In continental terrain it may pay oﬀ to be in better physical shape. But I doubt that it would be same before races in very
technical terrain.
Last year I decided to train at high altitude, mostly because
I missed the World Cup when writing my bachelor thesis. There
is no doubt that it was very successful. For this year, I wanted to
test how I can manage when running all the big races. Next year,
I will think about it again.

A jak trávíš zimu, také lyžuješ nebo většinou pouze běháš či cestuješ do
teplejších zemí za tréninkem?
Rád běhám po celý rok. V místě, kde žiju není možné příliš lyžovat, díky nedostatku sněhu. Pokud je to možné, trénuji nějaké
týdny v teplejších oblastech, což je velmi motivující a je to dobrá změna v každodenním životě.

And how do you spend winter, also skiing a lot, or mostly running and
thus also travelling to warmer countries for training?
I like to run the whole year. At home it’s not possible to ski in
winter due to lack of snow. If possible I train for some weeks in
warmer countries, which is very motivating and a good change
in everyday life.

Jak mnoho času trávíš na severu, s tvým “druhým” týmem, Rajamäen
Rykmenti ve Finsku?
To záleží hodně na mém rozvrhu na univerzitě a v orientačním
běhu. Ale snažím se tam být jak jen je to možné protože mohu
proﬁtovat z různých typů terénů and je to skvělá zábava s ostatními členy našeho týmu.

How much time do you spend in the north, with your „second“ team,
Rajamäen Rykmentti in Finland.
It depends a lot on my schedule at the university and in orienteering. But I try to be there as much as I can because I can
beneﬁt a lot from diﬀerent terrain and it’s great fun with other
runners from our team.

Je rozhodnuto, kdo poběží za Švýcary štafetu? Chystáš se také běžet
krátkou trať?
Oﬁciálně jsou vybráni čtyři běžci do štafety: Fabian Hertner,
Daniel Hubmann, Baptiste Rollier a já. V téhle chvíli nemůžeme
více prozradit..
Rozhodl jsem se neúčastnit se tenhle rok krátké trati abych byl
lépe připraven na klasiku..

Is it already decided who will run the Swiss men’s relay? And by the way,
do you also plan to run middle?
Oﬃcially there are four runners selected to a relay pool: Fabian
Hertner, Daniel Hubmann, Baptiste Rollier and me. At that moment I can’t tell more.
I decided not to focus on middle distance so as to be physically
better prepared for the long distance race.

Ještě mi dovol otázku na konec? Kteří běžci budou podle tebe nejlepší?
( V ženách i mužích)?
List potenciálních medailistů v mužích je pravděpodobně delší
než u žen. Ale věřím, že uvidím na nejvyšších stupních znovu
podobné tváře, které již známe z minulosti a ti, kteří předvádějí celé jaro svou skvělou formu.
Pro men osobně se věci nemění. Mohu pouze ovlivnit svůj vlastní výkon a už
se těším jak to provedu.

And in the end, which runners do you forecast to be amongst the best
(both in women and men)?
The list of all potential medal winners in the men’s class is probably a bit longer than in the women’s. But I believe that basically
the same runners will be at the top that have already showed
good performances this year.
For my part it doesn’t really change a thing. I can only inﬂuence
my own performance and I’m looking forward to doing so.
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Do ostrého startu MS zbývají už jen
hodiny. Jak jsi spokojená se svou
závěrečnou přípravou? Přijíždíš do
Olomouce v ideální formě a bezproblémovém zdravotním stavu?
Jsem spokojená a v dobré formě. Nebyla jsem zraněná, takže jsem mohla odtrénovat vše
podle plánu. Tím že je letos MS
u nás a vynechali jsme závody
SP, netrávila jsem tolik času cestováním a i to pomohlo ke komplexnější přípravě.

There are only hours remaining until
the exact start of WOC. How much are
you content about your ﬁnal preparation? Are you arriving in Olomouc in an
ideal condition and in good health?
I am content and in good condition.
I have suﬀered no injury, so I have
been able to take all the scheduled
training. Owing to the fact that this
year’s WOC is held in our country
and that we skipped the World Cup
events, I didn’t spend much time travelling and that also has enabled me
to make comprehensive preparation.

Šampionát dnes začíná sprintem,
ve kterém si již dvakrát na MS stála
na velké bedně. Jaké jsou tvé letošní
ambice?
Sprint je z mého pohledu disciplína, která je hodně hop nebo
trop. Pár vteřinek se dá ztratit
lehce a v celkovém umístění je
to dost znát. Proto budu hodně
spokojená, když se mi podaří zaběhnout do 6. místa.

Today the Championships start with the
sprint event, the discipline in which you
already have twice won WOC medals.
What are your expectations this year?
In my view, the sprint is a discipline
in which you can win all or lose all.
It’s easy to lose a few seconds and in
the overall results it makes a big diﬀerence. That’s why I will be quite satisﬁed if I ﬁnish no worse than 6th.

Vyhovují ti spíše městské sprinty,
tedy takové, jaké nás čekají právě
dnes, nebo máš radši spíše parkové
či vyloženě lesní?
Nejradši mám lesní sprinty, ale
pak jsou hned ty městské, hlavně když je potřeba řešit nějaké
zásadní volby postupů, což tady
v Olomouci určitě bude potřeba.

Which do you prefer: the sprints in
town centres - meaning just like today’s event - or do you prefer those in
parks or directly in forests?
I like the forest sprints best, but
immediately after comes those in
towns, in particular when you have
to make some route choice decisions, which will deﬁnitely be the
case here in Olomouc.

Kdo je podle tebe dnes největší favoritkou a co si myslíš, že rozhodne
o rozdělení medailí?
Když nad tím přemýšlím, tak asi
Heli Jukkola a Anne Margrethe
Hausken, obě běžely výborně
i na ME.

Who is in your view the top woman
favourite and what will determine the
allocation of the medals?
If I think about it, I would perhaps
say Heli Jukkola and Anne Margrethe Hausken, they both ran excellently also at EOC.
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Tipneš si i vítěze mužského sprintu?
Tipnu si Emila Wingstedta.

Can you guess who might win the men’s class in sprint distance?
My guess is Emil Wingstedt.

Dalším závodem, do kterého nastoupíš, bude klasika. Předloni v Dánsku se ti právě na klasice podařilo po parádním výkonu vybojovat bronz.
Od té doby se od tebe nečeká nic jiného než medaile. Jak se vyrovnáváš
s tím tlakem a pociťuješ před domácím MS jeho další nárůst?
Samozřejmě se budu snažit dát do závodu maximum, ale to
může ve ﬁnále znamenat jak 6. místo po perfektním výkonu, tak
třeba 1. místo. Rozhodně si nemyslím, že cokoliv jiného než medaile bude neúspěch. Od toho je tu spousta jiných lidí, aby za
mě dělala tyto závěry a komentovala mé výkony, i když si samy
nezkusili, jaké to je. Myslím, že se mi podařilo tento tlak odbourat, vyrovnat se s tím a uvědomit si, že závodím pro sebe a proto,
že mě to baví.

Another discipline you are going to run is long distance. After a great
performance you managed to be third in long in Denmark two years
ago. Since that time everybody expects only medals from you. How do
you put up with the pressure from around you, and do you feel that it
has risen due to the fact that this year WOC is in your own country?
Of course, I will try to do my best. This can mean sixth place after
a really good performance in the ﬁnal, but also ﬁrst.
Also lower positions would be OK for me, not just the medals.
There are many other people who comment on my performances and make conclusions, but it is diﬀerent because they haven’t tried it for themselves. In my opinion I have managed to
avoid thinking about the pressure, and I am now aware that I
compete for myself only and because I like it.

Věříš si víc na sprint nebo na klasiku? Jak jde skloubit běžecká příprava
na tak odlišné disciplíny?
Víc si věřím na klasiku a i příprava v sezóně byla více zaměřená
na klasickou trať.

In what discipline do you feel stronger, long or sprint distance? And is it
diﬃcult to prepare simultaneously for such diﬀerent disciplines?
I feel stronger in the long distance and my preparation has been
mainly for that this year.

Uvažovala si, že bys běžela i krátkou a absolvovala tak kompletní program mistrovství?
Nějakou dobu jsem nad tím uvažovala, ale nakonec jsem se rozhodla jednu disciplínu vynechat. Je těžké se mentálně připravit
na všechny závody, a také je polovina července a pokud budou
velká vedra, bude problém regenerovat při absolvování kompletního programu.

Have you considered the possibility of taking part also in the middle
distance and so run every race at WOC?
I thought about it, but ﬁnally I have decided to miss one discipline. It is diﬃcult to prepare mentally for every race and also the
weather can sometimes be a big problem. It can be really hot
in the middle of July, and then it is quite diﬃcult to regenerate
during the whole programme of WOC.

Jak na tebe působí terény, ve kterých se poběží? Myslíš, že budeme mít
znatelnou výhodu domácího prostředí?
Nevím jak krátké, ale na klasice si myslím že drobnou výhodu
mít budeme. Oproti Seveřanům máme víc zkušeností s hustníky, a pak taky umíme hledat postupy. Což oni zase tak často
neřeší.

How do you feel about the terrain in which the Championships take place? Do you think that the Czech team has an apparent advantage?
I am not sure about the middle, but I think that we will have a
slight advantage in the long. Compared to northerners, we have
more experience with green areas and we also know how to
make good route choices. They do not have to make such route
choice decisions so often.

Během týdne tě čekají čtyři volné dny. Jak je budeš trávit?

During the week, you will have four free days. How are you going to
spend the time?
I will deﬁnitely go running and maybe I will still speculate about
possible route choices on the map of the long distance area.
And then probably only relaxation with a book.

Určitě si půjdu zaběhat a možná budu ještě vymýšlet nějaké postupy nad mapou klasiky. A pak už asi jen odpočinek s knížkou.

Díky za rozhovor.
Ptal se Petr Žaloudek

Thank you for the interview.
Questions by Petr Žaloudek
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Startovní listina sprint - kvaliﬁkace / Startlist sprint - qualiﬁcation
ŽENY - WOMEN
9:30:00 201 Polzer Uschi
202 Li Ji
203 Friedrich Rahel
9:31:00 204 Inaba Akane
205 Ewels Kathryn
206 Gustafsson Linnea
9:32:00 207 Costa Raquel
208 Elder Rachael
209 Saeger Hillary
9:33:00 210 Kvočić Vinka
211 Sezgünsay Emine
212 Rebane Kirti
9:34:00 213 Ivanets Evhenia
214 Juřeníková Eva
215 Smith Victoria
9:35:00 216 Søderlund Line
217 Rafols Ona
218 Ptasekaite Rasa
9:36:00 219 Chataing Amélie
220 Jaeger Meike
221 Korzhova Natalia
9:37:00 222 Dambe Inga
223 Stepan Nikolina
224 Oram Louise
9:38:00 225 Pauzaite Sandra
226 Kelemen Bernadett
227 Jukkola Heli
9:39:00 228 Lindeqvist Katri
229 Rihma Annika
230 Zürcher Sandra
9:40:00 231 Stanchenko Larysa
232 Neve Jasmine
233 Dimitrova Stefaniya
9:41:00 234 Weltzien Ingunn Hultgreen
235 Sluta Olga
236 Vercellotti Capucine
9:42:00 237 Rákayová Martina
238 Largey Ciara
239 Stalder Seline
9:43:00 240 Arama Una
241 Sa Maria
242 Makrai Éva
9:44:00 243 Dodin Céline
244 Van Opstal Lieke
245 Zhu Mingyue
9:45:00 246 Chuang Pei-Chi
247 Jansson Helena
248 Dimitrova Natalaya
9:46:00 249 Oeyen Greet
250 O Boyle Niamh
251 Egseth Elise
9:47:00 252 Creedon Ailbhe
253 Shandurkova Iliana
254 Engstrand Emma
9:48:00 255 Brožková Radka
256 Volynska Nadiya
257 Dresen Elisa
9:49:00 258 Fernandez Annabel
259 Johanson Liis
260 Saeger Samantha

Austria
China
Switzerland
Japan
Australia
Sweden
Portugal
Great Britain
United States
Croatia
Turkey
Estonia
Ukraine
Czech Republic
Canada
Denmark
Spain
Lithuania
France
Germany
Russia
Latvia
Croatia
Canada
Lithuania
Hungary
Finland
Finland
Estonia
United States
Russia
Australia
Bulgaria
Norway
Ukraine
France
Slovakia
Ireland
Switzerland
Latvia
Portugal
Hungary
France
Netherlands
China
Chinese Taipei
Sweden
Bulgaria
Belgium
Ireland
Norway
Ireland
Bulgaria
Sweden
Czech Republic
Ukraine
Germany
Spain
Estonia
United States

186
229
60
0
104
35
203
79
233
389
755
109
212
21
232
163
156
84
72
95
0
51
849
0
22
108
2
37
84
126
0
128
0
12
184
56
88
0
20
226
263
131
29
307
148
0
5
149
135
198
55
307
45
9
24
141
307
79
56
162

1985
1981
1986
1985
1980
1986
1983
1980
1984
1983
1986
1973
1981
1978
1982
1987
1988
1986
1986
1971
1901
1977
1988
1984
1981
1984
1979
1980
1984
1981
1901
1986
1980
1986
1986
1985
1976
1987
1984
1985
1986
1980
1979
1981
1985
1976
1985
1980
1980
1984
1985
1975
1984
1977
1984
1984
1980
1970
1983
1982

9:50:00 261
262
263
9:51:00 264
265
266
9:52:00 267
268
269
9:53:00 270
271
272
9:54:00 273
274
275
9:55:00 276
277
278
9:56:00 279
280
281
9:57:00 282
283
284

Skrastina Aija
Whitehouse Pippa
Hausken Anne Margrethe
Elson Grace
Seeböck Anita
Szerencsi Ildikó
Bamba Yoko
Wicha Iwona
Rollins Sarah
Labašová Katarína
Vinogradova Galina
Mulpas Vinciane
Mueller Lea
Guizzardi Michela
Kogure Madoka
Lillehov Thea
Kauppi Minna
Smith Heather
Hao Shuangyan
Soes Signe
Kazlauskaite Inga
Zivkovic Dragana
Brožková Dana
Minoiu Veronica

MUŽI - MEN
10:30:00 1 Reynolds Thomas
2 Tenani Alessio
3 Koizumi Shigeyuki
10:31:00 4 Novikov Valentin
5 Ferrer Lluis
6 Ocvirk Edi
10:32:00 7 Sousa Joaquim
8 Bjugan Marius
9 Uppill Simon
10:33:00 10 Mrázek Jan
11 Tarasovs Anatolijs
12 Kandybey Evhen
10:34:00 13 Bergeron Eddie
14 Avramovic Dejan
15 Dimitrov Nikolay
10:35:00 16 Morrison Garry
17 Zsebeházy István
18 Gristwood Graham
10:36:00 19 Soes Rasmus
20 Aleliunas Vilius
21 Hofmeister Christoph
10:37:00 22 Bukovac Pavol
23 Merz Matthias
24 Li Guilong
10:38:00 25 Öhlund Erik
26 Öztürk Turhan
27 Lam Sam Choi
10:39:00 28 Štanfel Matjaž
29 Haldin Mats
30 Gueorgiou Thierry
10:40:00 31 Torrance Jon
32 Cao Bin
33 Richert Marcin
10:41:00 34 Mueller Matthias
35 Østerbø Øystein Kvaal
36 Dobbs Neil
10:42:00 37 Anghel Marius
38 Martin Raul
39 Zazgornik Jan
10:43:00 40 Pretnar Janez
41 Detkov Sergey
42 Piják Ondrej

Latvia
Great Britain
Norway
Australia
Austria
Hungary
Japan
Poland
Great Britain
Slovakia
Russia
Belgium
Switzerland
Italy
Japan
Austria
Finland
Canada
China
Denmark
Lithuania
Republic Serbia
Czech Republic
Romania

32
60
8
69
150
95
249
84
54
497
0
196
11
117
383
125
3
245
376
13
67
286
14
53

1982
1978
1976
1983
1985
1985
1980
1987
1976
1983
1901
1978
1982
1982
1975
1977
1982
1982
1988
1983
1977
1974
1981
1972

New Zealand
Italy
Japan
Russia
Spain
Croatia
Portugal
Norway
Australia
Czech Republic
Latvia
Ukraine
United States
Republic Serbia
Bulgaria
South Africa
Hungary
Great Britain
Denmark
Lithuania
Germany
Slovakia
Switzerland
China
Sweden
Turkey
Hong Kong
Croatia
Finland
France
Canada
China
Poland
Switzerland
Norway
Ireland
Romania
Spain
Austria
Slovenia
Russia
Slovakia

262
173
394
5
344
425
199
128
172
150
170
158
285
378
149
0
175
34
104
415
202
160
2
283
56
0
0
362
12
1
288
654
138
22
25
297
598
187
83
316
76
553

1989
1979
1978
1901
1974
1975
1980
1981
1987
1981
1987
1984
1969
1976
1978
1969
1985
1984
1983
1987
1984
1981
1984
1983
1980
1986
1982
1990
1975
1979
1971
1986
1979
1982
1970
1980
1971
1973
1977
1967
1901
1982

10:44:00 43
44
45
10:45:00 46
47
48
10:46:00 49
50
51
10:47:00 52
53
54
10:48:00 55
56
57
10:49:00 58
59
60
10:50:00 61
62
63
10:51:00 64
65
66
10:52:00 67
68
69
10:53:00 70
71
72
10:54:00 73
74
75
10:55:00 76
77
78
10:56:00 79
80
81
10:57:00 82
83
84
10:58:00 85
86
87
10:59:00 88
89
90
11:00:00 91
92
93
11:01:00 94
95
96
11:02:00 97
98
99
11:03:00 100
101
102
11:04:00 103
104
105
11:05:00 106
107
108
11:06:00 110
111

Bone Eric
Yang Chang-Chan
Bogya Tamas
Gvozdev Pavel
Lund Mikkel
Renard Damien
Forne Chris
Delobel Bart
Hribar Andraž
Kowalski Wojciech
Tervo Tuomas
Moiteiro Celso
Pihl Peeter
Zagata Zemgus
Procházka Jan
Langbakk Brent
Kerschbaumer Gernot
Sirakov Ivan
Lenkei Zsolt
Fraser Scott
Botha Eugene
Seppi Marco
Rattray Kerrin
Sadeckas Darius
Skjeset Lars
Paunovic Cedomir
Lubina Alexander
Ushkvarok Pavlo
Yamaguchi Daisuke
Barták Lukáš
Wingstedt Emil
Kacmaz Ahmet
Krepsta Simonas
Higgins Patrick
Nogueira Pedro
Morrison Ross
Stevenson Jamie
Hubmann Daniel
Kupeli Evren
Vaher Sander
Legac Lino
Goeres Patrick
Zinca Ionut Alin
Quin Andrew
Mamleev Mikhail
Nikolov Kiril
Vukovic Igor
Pan Rui
Nielsen Christian
Binder Martin
Kovács Ádám
Marchenko Alexey
Kato Hiroyuki
Wimberley Paul
Teich Christian
Dwojak Wojciech
Dlabaja Tomáš
Coupat Vincent
Johansson Martin
Smith Ross
Casado Juan Manuel
Dent Julian
Pasquasy Fabien
Martins Sirmais
Föhr Tero
Omelchenko Yuri
Rojc Iztok
Khramov Andrey

United States
Chinese Taipei
Romania
Israel
Denmark
France
New Zealand
Belgium
Slovenia
Poland
Finland
Portugal
Estonia
Latvia
Czech Republic
Canada
Austria
Bulgaria
Hungary
Great Britain
South Africa
Italy
Australia
Lithuania
Norway
Republic Serbia
Germany
Ukraine
Japan
Slovakia
Sweden
Turkey
Lithuania
Ireland
Portugal
New Zealand
Great Britain
Switzerland
Turkey
Estonia
Croatia
Canada
Romania
Ireland
Italy
Bulgaria
Republic Serbia
China
Denmark
Austria
Hungary
Israel
Japan
South Africa
Germany
Poland
Czech Republic
France
Sweden
United States
Spain
Australia
Belgium
Latvia
Finland
Ukraine
Slovenia
Russia
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408
1833
151
88
59
38
63
268
243
45
81
660
159
523
52
234
36
228
108
54
0
201
229
136
0
592
156
15
0
49
9
778
43
270
314
107
11
4
605
85
221
217
51
397
6
59
299
767
96
145
65
0
578
0
146
100
23
222
16
437
249
24
83
8
14
18
420
7

1974
1981
1986
1983
1979
1980
1976
1979
1983
1982
1983
1981
1984
1989
1984
1972
1983
1988
1988
1986
1979
1978
1983
1979
1983
1984
1979
1983
1975
1983
1975
1985
1984
1986
1982
1985
1975
1983
1982
1985
1978
1985
1983
1978
1978
1982
1977
1986
1978
1984
1986
1985
1980
1969
1984
1981
1983
1986
1984
1983
1974
1986
1978
1982
1980
1971
1975
1901

