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Medailový sen
se splnil
Stříbro
pro Michala Smolu
Medal dream
comes true
Silver medal
for Michal Smola
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34.27 1.41/21 3.06/14 4.04/12 5.13/ 5 8.26/17 10.25/ 8 11.35/ 6 12.33/ 6 13.46/ 3 14.50/ 3 15.49/ 3 16.30/ 3 19.28/ 2 20.20/ 3 21.41/ 3 22.28/ 2 24.34/ 2 25.33/ 2 26.20/ 1 27.34/ 1 29.01/ 3 29.51/ 3 30.26/ 2 31.32/ 2 32.32/ 2 33.08/ 2 33.38/ 3 34.27/ 3
1.41/21 1.25/13 0.58/20 1.09/ 3 3.13/40 1.59/ 1 1.10/ 2 0.58/ 8 1.13/ 1 1.04/40 0.59/ 1 0.41/ 2 2.58/ 1 0.52/36 1.21/ 1 0.47/ 1 2.06/ 1 0.59/ 5 0.47/ 7 1.14/10 1.27/43 0.50/ 6 0.35/ 2 1.06/28 1.00/23 0.36/14 0.30/15 0.49/18
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3. Novikov Valentin
Russia

4

34.23 1.34/ 8 2.58/ 5 3.49/ 3 4.58/ 2 7.31/ 1 9.50/ 2 11.04/ 1 12.10/ 3 13.43/ 2 14.31/ 2 15.37/ 2 16.21/ 2 19.36/ 3 20.10/ 2 21.38/ 2 22.31/ 3 24.40/ 3 25.39/ 3 26.26/ 3 27.36/ 2 28.51/ 2 29.43/ 2 30.42/ 3 31.42/ 3 32.40/ 3 33.12/ 3 33.37/ 2 34.23/ 2
1.34/ 8 1.24/ 7 0.51/ 8 1.09/ 3 2.33/ 5 2.19/ 8 1.14/ 6 1.06/28 1.33/10 0.48/20 1.06/ 4 0.44/10 3.15/ 6 0.34/ 3 1.28/ 6 0.53/26 2.09/ 4 0.59/ 5 0.47/ 7 1.10/ 1 1.15/11 0.52/10 0.59/44 1.00/18 0.58/ 7 0.32/ 1 0.25/ 1 0.46/ 5

3

2. Smola Michal
Czech Republic

2

33.49 1.35/10 2.59/ 6 3.45/ 1 4.59/ 3 7.33/ 2 9.47/ 1 11.08/ 2 12.00/ 1 13.22/ 1 14.10/ 1 15.20/ 1 16.07/ 1 19.19/ 1 19.54/ 1 21.28/ 1 22.17/ 1 24.26/ 1 25.25/ 1 26.21/ 2 27.36/ 2 28.48/ 1 29.35/ 1 30.10/ 1 31.01/ 1 31.59/ 1 32.34/ 1 33.00/ 1 33.49/ 1
1.35/10 1.24/ 7 0.46/ 1 1.14/13 2.34/ 6 2.14/ 6 1.21/25 0.52/ 1 1.22/ 2 0.48/20 1.10/ 7 0.47/27 3.12/ 4 0.35/ 8 1.34/20 0.49/ 8 2.09/ 4 0.59/ 5 0.56/36 1.15/15 1.12/ 1 0.47/ 1 0.35/ 2 0.51/ 2 0.58/ 7 0.35/ 5 0.26/ 2 0.49/18

1. Gueorgiou Thierry
France

1

zmenšeno na 79 %

Analýza postupů - muži
S-1 Umělý objekt v hustníku se sníženou viditelností nepřipravil favoritům příliš mnoho
problémů. Kupříkladu ale budoucí mistr světa
Thierry Gueorgiou ztratil na nejlepší mezičas
švýcara Hubmana 13 vteřin, v cíli šestý Anders
Nordberg dokonce 34. Za zmínku stojí špatná
odběh Novikova od startu, který běžel chvíli
po cestě jižním směrem.
1-2 Na této kontrole zaznamenali všichni vedoucí závodníci téměř shodné časy, lišily se o 4
vteřiny.
2-3 Na třetí kontrole se dostal poprvé do vedení Thierry díky patnáctivteřinovému zaváhání Hubmana. Ztratil zde i bronzový medailista Novikov a své naděje na dobré umístění
zde začal ztrácet minutovou chybou Tero Föhr
nebo Anders Nordberg (40 s).
3-4 Čtvrtá kontrola favoritům příliš problémů
nenadělala. Svůj závod zde naopak pohřbili
mladý Maďar Zsolt Lenkei či Ital Schgaguler.
4-5 Valentin Novikov ztratil 40 sekund, když
dohledával kontrolu na dřívějším objektu. Pasi
Ikonen, známý tím, že nepoužívá buzolu, odběhl omylem jižním směrem, kterým pokračoval traverzem přes průseky až na pěšinu, na
které se pak teprv stočil severozápadním směrem. Stálo ho to 50 sekund….
5-6 Většina běžela přímo hustníkem, nicméně
Novikov zde byl s převahou nejrychlejší a i Thierryho porazil o 15 sekund. Michala Smolu dokonce o 20 s, ten však hustník oběhl.
6-7 Při tomto postupu se běžci vraceli znovu
do skalnaté oblasti na vrcholu hory. Drobné
záváhání okolo 15 vteřin zde zaznamenal Peter Öberg, který tím spadnul z bronzové pozice. Po chybách na 6. i 7 kontrole se dále propadá Nordberg.
7-8 Na osmé kontrole znovu převzal žezlo od
Michala Smoly Thierry, který jej s výjimkou divácké kontroly udržel až do cíle závodu.
8-9 Zde odstoupil z medailové pozice Švýcar
Daniel Hubmann a naopak opět zazářil Novikov, který porazil Thierryho o 9 s, Michala o 20
s a chybujícího Hubmanna o 80 s.
9-10 Na krátkém postupu v zeleném se vydal
na svou stíhací jízdu Daniel Hubmann, vyhrál
mezičas o deset vteřin.
10-12 Televizní kontroly přinesly pouze malá
zaváhání, průběžné pořadí na čele zůstavalo
stále stejné.
12-13 Na dlouhém postupu přišla jediná větší
chyba Tomáše Dlabaji, který posledních padesát metrů před kontrolou podle svých slov podcenil a ztratil. Minul kontrolu z jihu a zarazil se
až o průsek, po kterém ještě běžel jižním směrem k prohlubni. Novikov se nejlepším
mezičasem dostal před Smolu
na druhé místo.

3

14-19 Novikov mírně chyboval na 17 k., kterou naběhl až poté, co se odrazil od vodoteče
– i přesto však zde měl nejrychlejší mezičas!
Postup na 19 k. přinesl jedinou Thierryho chybu (cca 15 s), když se odchýlil zbytečně doleva.
Díky tomu zde stíhací jízda vynesla Novikova
dokonce až do vedení, jednu vteřinu před Thierrym a čtyři před Michalem Smolou.
19-20 Novikov stále vede, nyní už jen dvě
sekundy před stejným časem Thierryho a Michala.
21-27 Zatímco diváci v aréně očekávali tuhý
boj o zlatou medaili, král middlu Thierry si sebevědomým výkonem bezpečně doběhl pro
další zlato… Michal Smola běžel závěrečnou
část na jistotu a postup 22-23 raději zvolil
zleva vně hustníku – jenom tím ztratil na Thierryho 24 sekund a od divácké celkem přes
30 sekund. Michal Smola si zajistil stříbro až
v závěru, rychlejším mezičasem na sběrku a na
doběhu.

Course analysis - men
S-1 A man-made object in a thicket with low
visibility was not a big problem for the best
runners. However, the upcoming World Champion Thierry Gueorgiou, for instance, took 13
seconds longer than Hubman of Switzerland
who had the best mean time at this control.
Anders Norberg who ended up on the sixth
place lost 34 seconds to the best mean time.
Worth mentioning is wrong run of Novikov
from start, after he left it on path in southern
direction.
1-2 All the top runners had approximately the
same times varying only within 4 seconds.
2-3 At the third control Thierry ﬁrst got into
the leading position due to Dani Humban’s
15-second long hesitation. Bronze Novikov
lost some time here too and Tero Föhr and
Anders Nordberg began losing their hopes for
a good placement due to mistakes (60 and 40
sec. resp.).
3-4 The fourth control was again no problem
for the best runners. However, it killed the race
for the young Hungarian runner Zsolt Lenkei
and for Schgaguler from Italy.
4-5 Valentin Novikov lost 40 seconds, whne
started to seek for the 5th control earlier. Pasi
Ikonen, known to run without compass, left
the 4th control in wrong direction, runing
straight southbound, traversing as far as to the
path, on which he turned northwestbound
This costed him 50 seconds.
5-6 Most of the runners took streight way
through dark green, but Valentin Novikov was
far the fastest, beating Thierry by 15 s and
Michal by 20 s. But just the latter one avoided
the dark green from west.
6-7 In this segment runners began returning
to the rocky area at the top of the mountain.

A small 15-second long hesitation of Swedish
Peter Öberg cost him the bronze medal here.
After mistakes on 6th ad 7th, Nordberg is even
more down.
7-8 French Thierry Gueorgiou took over the
lead from Michal Smola at the eighth checkpoint and maintained it all the way to the ﬁnish
with the exception of the spectator control.
8-9 Swiss Daniel Hubmann lost his chances
for the medal here due to his mistake, which
made him 80 seconds slower than Novikov.
But the latter beat here also Thierry (9 sec) and
Michal (20 s).
9-10 In this short section in the green(ery)
Daniel Hubmann set oﬀ on his grand chase
and won the mean time by ten seconds.
10-12 TV controls presented no larger issues
to the runners on top, whose placement remained unchanged at this section.
12-13 Novikov made the best mean time at
this control which put him ahead of Smola in
the second position.
14-19 No many challenges, Novikov made little loop at 17 (but achieved there still the fastest meantime!) and route to 19 brought the
only Thierry’s mistake, some 15 s, as he was
running too on the left.
19-20 Novikov even took the lead on 19 and
20. On the latter, it was 2 seconds ahead of
Gueorgiu and Smola.
21-27 While the spectators in the arena expected a tough ﬁght over the gold medal,
Thierry Gueorgiou from France, the King of
the Middle, left nothing to accident and continued self-conﬁdent for his another gold.
Michal Smola run in more secure way, on 2324 he took way left around green, which was
24 s slower than Thierry’s. Michal was third
for some time, but faster run to 27 and ﬁnsh
brought him silver.

Oprava k analýze závodu sprintu v čísle 2
U mapy závodu mužů došlo k chybě v legendě. Postupy Andreje Chramova byly vyznačeny
modrou barvou, postupy Daniela Hubmanna
šedou.
Na postupu na pátou kontrolu v závodě žen
i mužů byl na poslední chvíli zakázaný prostor
na vrcholu valu rozšířen i přes pěšinu, po které
původně mělo být možno jej proběhnout. Na
mapách závodníků byl závodní prostor samozřejmě vyznačen správně v celém rozsahu, takže
pokud někdo vyběhl až na val, bylo to skutečně
pouze proto, že šrafování na mapě přehlédl.
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34.51 1.32/ 3 3.04/ 5 4.43/ 2 6.17/ 5 8.18/ 3 11.01/ 2 12.29/ 3 13.38/ 3 14.29/ 3 18.20/ 2 18.46/ 2 20.24/ 2 21.27/ 2 24.24/ 2 25.32/ 3 26.53/ 2 28.18/ 2 29.38/ 3 30.29/ 3 31.34/ 3 32.37/ 3 33.20/ 3 33.55/ 3 34.51/ 3
1.32/ 3 1.32/11 1.39/ 1 1.34/35 2.01/ 2 2.43/12 1.28/20 1.09/26 0.51/ 2 3.51/ 5 0.26/ 4 1.38/ 1 1.03/20 2.57/ 9 1.08/33 1.21/ 2 1.25/ 4 1.20/34 0.51/25 1.05/ 2 1.03/ 2 0.43/ 6 0.35/ 7 0.56/10

5

3. Brožková Radka
Czech Republic

4

34.37 1.38/ 8 2.59/ 3 4.49/ 3 5.56/ 3 8.03/ 2 11.01/ 2 12.26/ 2 13.33/ 2 14.26/ 2 18.28/ 3 18.55/ 3 20.33/ 3 21.31/ 3 24.30/ 3 25.25/ 2 26.53/ 2 28.19/ 3 29.25/ 2 30.10/ 2 31.20/ 2 32.26/ 2 33.09/ 2 33.42/ 2 34.37/ 2
1.38/ 8 1.21/ 1 1.50/ 8 1.07/ 2 2.07/ 6 2.58/24 1.25/16 1.07/20 0.53/ 4 4.02/11 0.27/ 7 1.38/ 1 0.58/ 6 2.59/14 0.55/ 9 1.28/11 1.26/ 5 1.06/12 0.45/ 9 1.10/ 7 1.06/ 6 0.43/ 6 0.33/ 3 0.55/ 5

3

2. Koenig-Salmi Vroni
Switzerland

2

32.35 1.30/ 1 2.52/ 1 4.34/ 1 5.53/ 1 7.47/ 1 9.58/ 1 11.21/ 1 12.23/ 1 13.19/ 1 17.11/ 1 17.36/ 1 19.14/ 1 20.14/ 1 22.53/ 1 23.44/ 1 25.03/ 1 26.23/ 1 27.38/ 1 28.22/ 1 29.26/ 1 30.29/ 1 31.07/ 1 31.41/ 1 32.35/ 1
1.30/ 1 1.22/ 3 1.42/ 3 1.19/16 1.54/ 1 2.11/ 2 1.23/10 1.02/ 3 0.56/13 3.52/ 6 0.25/ 2 1.38/ 1 1.00/ 8 2.39/ 1 0.51/ 1 1.19/ 1 1.20/ 1 1.15/29 0.44/ 2 1.04/ 1 1.03/ 2 0.38/ 1 0.34/ 4 0.54/ 4

1. Kauppi Minna
Finland

1

zmenšeno na 79 %
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Analýza postupů - ženy

Course analysis - women

Minna Kauppi s naprostým přehledem ovládla
celý závod už od prvního mezičasu systémem
start-cíl. Závod se stal také jedním velkým
návratem. 39-letá Švýcarska Vroni König Salmi
se znovu objevila na světové scéně a hned získala stříbrnou medaili. Nám však samozřejmě
největší radost přinesla bronzová Radka
Brožková.
S-2 Začátek závodu čistém lese ještě nepřinesl
žádné dramatické ztráty ale naznačil, kdo má
již od začátku závod pevně ve svých rukou.
Zajímavostí je úplně poslední mezičas Anne
Margrethe Hauskem na druhé kontrole, který
předznamenal její nevydařený závod.
1-2 Anne Margrethe Hausken podcenila kontrolu a ztrácí první minutu.
4-5 Pro některé závodnice poměrně náročná
kontrola, Marianne Andersen (4.) zde ztratila
dvě minuty, Rantanen (6.) minutu, Novikova
(18.) 4 minuty. Hausken kontrolu našla přesně
i přesto, že si protrhla mapu přesně v jejím
místě
5-6 Další náročná pasáž. Dohledávka ze severu,
kterou zvolila například Kauppi, byla jistější.
König-Salmi a Brožková běžely více přímo
a obě zde na ní ztratily okolo 30 sekund. Hausken na 5. k. ještě nebyla bez šance na medaili,
ale na posledních 30 metrech nečetla mapu
dostatečně přesně a nakonec zde ztratila přes
4 minuty. Ztratila zde rovněž Ryabkina (5.),
a to 40 s, Lea Müller (9.) dokonce 2‘30‘‘. Většina
závodnic, které skončily v druhé desítce nebo
níže, zde ztratily alespoň 40 sekund, některé
i minuty. V jednu chvíli spíkr situaci na této
kontrole označil jako „dívčí party ve skalách.
6-9 Celkem lehké kontroly – ale například
Jansson (7.) a Bäckström (8.) ztratily minutu na
7. k., ostatní z nejlepších jen minimum.
9-10 Většina běžela přímo, pouze Ryabkina
(5.) seběhla dolů na cestu, ale ztratila 40
sekund. Kauppi se několikrát zastavila pro
domapování dohledávky v zeleném, ale našla
ji bez větší ztráty
11-16 Nejtěžší část závodu měli závodnice již
za sebou, ale čekalo je ještě několik kontrol
v nepříjemném zeleném hustníku a následné
stoupání k divácké kontrole. Ty, které v té chvíli běželi na čele neztráceli. Ve své stíhací jízdě
dlouhými kroky pokračovala Norka Andersen.
17-23 V závěru trati dokončila svůj koncert sérií nejlepších mezičasů Minna Kaupi
a jasným způsobem ukázala, kdo že je novou
královnou krátké trati. Nic podstatného se již
nedělo, Marianne Andersen mocně stahovala,
ale na víc než 4. pozici to nestačilo..

The whole competition had an air of a grand
music show to it, like a show to the tune of the
golden Finn Minni Kauppi,who conﬁdently
dominated the race from start to ﬁnish, leading already from the ﬁrst split time.
The race also marked an important return. 39year-old Vroni König-Salmi from Switzerland
emerged on the world stage again to get the
silver medal. The Czechs didn’t miss out either.
From the deep forest of the Jeseníky mountains Radka Brožková brought out the bronze
for us.
S-1 A somewhat tricky start in the green – some
of the women lost valuable time already here.
Kauppi set the speed from the start, and was
in the lead already from the ﬁrst control and all
the way to the ﬁnish.
1-2 Anne Margrethe Hausken under-estimated the control, and lost a minute.
2-4 Quite easy controls. The rather easy 3rd
control at the edge of the rocks might have
made some runners not be careful enough
when the real diﬃculties started at the 5th
control.
4-5 This control was a tough challenge for
many runners. Marianne Andersen (4th) lost
two minutes. Rantanen (6th) lost 1 minute.
Novikova (18th) lost 4 minutes. Hausken got
a stick through the map at the exact position
of the 5th control, but was lucky and still found
the control. She was soon out of luck for other
reasons, though…
5-6 Another tough leg. By attacking the control from the north as Kauppi did, it was possible to make the control easier by using the
large cliﬀs north of the control. König-Salmi
and Brozkova went more straight, and both
lost more than 30 seconds to Kauppi. Hausken
was still in the ﬁght for the medals at the 5th
control, but she did not read the map carefully
enough on the last 30 metres, and in the end
lost more than 4 minutes at this control. Ryabkina (5th) lost 40 seconds, Lea Müller (9th)
lost 2.30. Most runners who ﬁnished from position number 10 and downwards lost at least
40 seconds – many losing several minutes. At
one time, the speaker called the situation at
this control “a girls party in the rocks”.
6-9 Rather easy controls – the ﬁrst in a green
area, and then continuing in open forest
with the 9th control being a TV control. The
Swedes Jansson (7th) and Bäckström (8th)
lose a minute each to the 7th, but the rest of
the women in the top lose little time.
9-10 Most ran direct, except for Ryabkina (5th)
who ran down to the road and lost 40 seconds.
Kauppi stopped a few times for map-reading
in the green towards the control, but found
the control without losing much time. An-

dersen had control of things towards the control, but lost half a minute because she could
not spot the control.
11-16 Here the competitors had the hardest part
of the race behind them although there were
still a few controls in a diﬃcult-to-get-through
thicket area. They also had to make it up a steep
hill to the spectator control. The leading women
were losing no time here. Norwegian Andersen
was making strides catching up.
17-23 At the end of the course Minna Kauppi
added another series of best split-times and
showed the world who is the new Queen of
the Middle. No signiﬁcant events took place.
Marianne Andersen kept catching up fast but
did not make it among the top three, placing
fourth.

photo: Petr Kadeřávek

A correction of the analysis of the sprint
in News No. 2
There was a mistake in the map legend - Andrej
Khramov‘s route was marked in blue colour and
Daniel Hubmann’s in grey.
In the section between the fourth and ﬁfth control in both men‘s and women‘s races the area at
the top of the mound, embargoed at the last minute, extended over a path that was meant to be
open for crossing. The area was of course marked correctly and in full extent on the competitors‘ maps, so if someone came all the way up
to the mound it was because he/she would have
missed the crossed-out area on their maps.

KRÁTKÁ TRAŤ  FINÁLE / MIDDLE FINAL
Zeptali jsme se po závodě... / We asked after ﬁnish...
Thierry Gueorgiou (FRA)
Právě jsi vyhrál své páté zlato na krátké trati.
V posledních letech této disciplíně kraluješ.
Pouze v Dánsku v roce 2006 jsi byl čtvrtý, ale
teď jsi zase mistrem světa. Jaký je to pocit?
Pocit je to skvělý. Technicky jsem to dnes
zvládl velice dobře, i když to nebylo to plynulé, jak jsem očekával. Udělal jsem jednu
větší chybu (kolem 15 s) na kontrole před
diváckou. Věděl jsem, že jde o další zlato,
takže ke konci jsem nasadil to nejrychlejší
tempo a díky tomu jsem vyhrál.
Letos jsi tolik závodů nevyhrál, proč?
Ano, to je pravda. Ve sprintu jsem měl
problémy s motivací, ale jako každý rok
jsem chtěl vyhrát zlatou na krátké trati na
ME v Lotyšsku a na MS v České republice.
Takže jsem spokojený, ale rád bych také
získal s naším družstvem medaili ve štafetách.
Co říkáš českým terénům?
Začátkem roku jsem si myslel, že mi nebudou vyhovovat, ale časem jsem si začal věřit. Je to technicky náročný terén
a orienťák mě tu baví.

It was your ﬁfth gold medal in the middle
distance. You are the king of this discipline
in recent years. Only in Denmark 2006 were
you fourth, but now you are again the World
Champion. How do you feel?
Thank you, it is great. I had a very good
technical race, however it was not as ﬂuent as I expected. I made one bigger mistake (of about 15 sec) on the control before the spectator one. I knew I was ﬁghting for the next gold medal, so I used top
speed orienteering in the end and, thanks
to that, I took a gold medal.
This year you have not won so many competitions and my question is WHY?
Yes, that is true. I had some problems with
motivation in the sprint, but as in every
year I wanted to take a gold medal in

middle distance in EOC in Latvia and in
WOC in the Czech Republic. So I am satisﬁed, but I would like to take a medal also
with our relay team.
What do you say about the Czech terrain?
At the beginning of this year I thought it
would not be good for me, but after some
time I started to believe I could cope with
it. It is very technical terrain and I like orienteering in this.

Michal Smola (CZE)
Jaký to byl závod?
Zaběhl jsem čistě, bez chyby a jsem s tím
maximálně spokojený. Věděl jsem, že
jsem na tom fyzicky velice dobře, takže to
chtělo ustát ten začátek ve skalách a pak
nepolevit v koncentraci.
Na divácké kontrole jsi měl stejný čas jako budoucí vítěz Thierry Gueorgiou. Co se stalo pak,
udělal jsi chybu?
Ne, myslím, že ne. Běžel jsem ale opatrněji, protože jsem věděl, že jde o první místo. Mám obrovskou radost taky proto, že
krátká trať pro mě tady není nejdůležitější
závod. Před mistrovstvím jsem snil a sním
o medaili na klasice. Nevěřil jsem však
v takové umístění na krátké trati.
Je ale dobré mít medaili a nejoblíbenější závod ještě před sebou, ne?
To ano. Rád bych tu získal ještě jednu medaili, ať už na klasice v sobotu, anebo s týmem při štafetách v neděli.

What has your race been like today?
I had a clear race without any mistake,
so I am fully satisﬁed with it. I knew I was
physically strong and I just needed to
control the beginning and then not to
drop concentration.
On the spectator control you had the same
time as the subsequent winner Thierry Gueorgiou, what happened then? Did you make
a mistake?
No, I don’t think so. I ran more carefully
because I knew I had

been ﬁghting for the leading position.
I am very happy also because this is not
my most important race here. Before the
championships I had a dream, and I’m still
dreaming about a long distance medal,
but I did not believe in it in this race.
It is good to have a medal and your favourite
discipline still to come, isn’t it?
Yes, I would like to take one more medal
here, either from the long distance on Saturday or with our relay team on Sunday.

Valentin Novikov (RUS)
Jako loni jsi získal bronz. Jak se ti běželo? Šel jsi
čistě nebo se vyskytla i nějaká chyba?
Rozhodně to nebyl perfektní závod, udělal jsem hodně chyb. Hned od startu jsem
vyběhl jiným směrem a pak jsem udělal
množství malých chyb ve skalnaté části,
zbytek trati už byl v pohodě, takže na medaili jsem dosáhl. Po takovém výkonu je
dobré získat aspoň bronz.
Dalším a posledním závodem, který tu poběžíš, budou štafety. Štafety na mistrovství světa
v 2006 a 2007 vyhrál velice silný ruský tým. Povede se vám hattrick?
Náš tým je skutečně velmi silný a já doufám ve zlato.

You took the bronze medal, just as a year ago.
What has your race been like today? Has it
been a clear race or did you make any mistakes?
Oh, it was deﬁnitely not a perfect race,
I made very many mistakes. Just after the
start I ran in a wrong direction, and then
I made very many small mistakes in the
rocky part, but the rest of the course was OK
so I took the medal. After such a performance it is enough to gain a bronze one.
The next and also the last race you will compete in here is a relay race. The very strong
Russian team won the World Championship
relay in 2006 and 2007 as well. Are you going
to make the hat-trick this year?
It is true that our team is very strong.
I hope we will take the gold medal.
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Minna Kauppi (FIN)
Po sprintu jsi řekla, že na krátké trati chceš zlato. Teď je to už skutečnost. Jak se cítíš?
Výborně. Jak říkáš, chtěla jsem tu vyhrát
zlatou. Před diváckou kontrolou jsem začala věřit, že dnes mám svůj den. Ale takové pocity jsem již měla při závodě několikrát a pak jsem to zkazila. Ke konci jsem
sice udělala pár menších chyb, ale snad
jen tak patnáct sekund, takže dobré. A na
sběrce už jsem si vítězstvím byla jistá.
Jak je to možné, že jsi věděla hned po doběhu,
že jsi novou mistryní světa?
Zaběhla jsem dobře, byl to skvělý výkon
v tomto náročném závodě a dokázala
jsem se srovnat se svojí hlavou, takže jsem
věděla, že mě nikdo nemůže porazit.

After the sprint you said you wanted to take
a gold medal in the middle distance, and now
it is reality. How do you feel?
Yes, great. As you say, I wanted to take
a gold medal here. Before the spectator
control I started to believe that today
was my day. But I had had such feelings
many times before and then I messed up.
I made some small mistakes at the end of
my race, but only about ﬁfteen seconds,
so it was good. And at the last control
I was sure about my victory.
How was it possible you knew you were the
new world champion?
Oh, I controlled this race, it was such
a good performance in this diﬃcult race
and I coped with my stupid head so
I knew that nobody could beat me.

Vroni König Salmi (SUI)
Vyhrála jsi svoji první medaili na mistrovství světa na krátké trati. Jak náročná byla cesta k ní?
V zimě jsem ani nevěděla, zda se tohoto
mistrovství zúčastním. Hodně jsem trénovala a na mezinárodní závody jsem nemyslela. Na jaře jsem měla na závodech dobré
výsledky, načež mi zavolal trenér reprezentace a zeptal se mě, jestli bych se v létě
nechtěla zúčastnit mistrovství světa. Mluvil
o štafetách a krátké trati, ale já to odmítla.
Ozval se za pár dní znovu, a to už jsem si to

7

rozmyslela a řekla ANO. No, a tak jsem teď
tady a vyběhla jsem si stříbro.
Je to tvé jedenácté mistrovství světa. Je poslední, nebo ne?
Prosím vás, neptejte se tak. Vždycky tvrdím, že je už poslední, a přesto se vracím.
Takže uvidíme…

Vroni, this is your ﬁrst medal in the middle
distance at a World Championships. So how
tough was the journey towards it?
Oh, in winter I didn’t know whether
I would compete here in this World Championships. I was training a lot but I was
not thinking about international events at
all. In spring I ran some competitions and
I was successful, so the national coach
called me and asked me if I would like to
attend WOC, he said something about
relay and middle distance, but I said NO.
A few days later he called again. I had
been thinking more about it and this
time I said YES. Now I am here and I have
a silver medal.
This is your eleventh championships. Is it the
last one or not?
Please, you should not ask me this. I always say this is the last, but I have said it
already many times and I have always returned. So we will see…

Radka Brožková (CZE)
Radko, velký úspěch, získala jsi bronz. Jak se
cítíš?
Musím říct, že je to velké překvapení.
Nečekala jsem to. Les s mnoha detaily
mi sedí. Po nominačních závodech jsem
nejdřív nechtěla krátkou trať vůbec běžet.
V kvaliﬁkaci jsem udělala jednu velkou
chybu, ale jinak to šlo dobře, takže jsem
to začala vidět optimističtěji. Finále mi vyhovovalo, ale musím říci, že jsem skutečně moc překvapená.
Jaký to byl pro tebe závod?
Ze začátku jsem běžela pomalu a na
všechno si dala čas. Nechtěla jsem udělat chybu a to se mi povedlo. V závěru už
jsem se cítila dost unavená, bolely mě
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nohy a myslela jsem si, že to ani nedoběhnu. Ale diváci mi pomohla, atmosféra na
doběhu byla opravdu fantastická. Opět
jsem si začala věřit a to je pro štafety důležité.

Radka, a nice success, the bronze medal for
you, how do you feel?
I must say I am very surprised. I did not
expect it. I am strong in forests with many
details and these ones are good for me.
After the selection races I did not want to
participate in the middle distance. In the
qualiﬁcation race I made one big mistake,
but the rest of the race went well so I started to feel better. The ﬁnal race was good
for me, but as I say I am very surprised.
What was the race like for you?
I ran slowly at the beginning and took my
time. I didn’t want to make a mistake and
I have succeeded in that. At the end I felt
very tired, my legs hurt and I wasn’t sure
I would manage to reach the ﬁnish. But
the spectators lifted me, it was a fantastic
atmosphere. I started to believe in myself
again and that is important for the relay.
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