WOC News č. 9
Sprint v Olomouci zlatá sezóna Anne Margrethe
Hausken pokračuje.

Andrej Chramov - první
ruská medaile ze sprintu,
rovnou zlatá.

1
WOC2008, Legionářská 12, CZ-772 00 Olomouc - info@woc2008.cz - www.woc2008.cz

snímek: Jan Kocbach

snímek: Jan Kocbach

2
WOC2008, Legionářská 12, CZ-772 00 Olomouc - info@woc2008.cz - www.woc2008.cz

snímek: Jan Kocbach
Dvě třetí místa pro Švédsko - Helena Jansson a obhajoba loňského bronzu Martina Johanssona.

snímek: Jan Kocbach
Na Daniela Hubmanna zbylo ve sprintu na MS potřetí „pouze“ stříbro.
Minna Kauppi rozšiřuje bohatou medailovou sbírku....
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Pár slov po doběhu ... v Prostějově
Minna Kauppi (FIN)

Jaký jsi měla dnešní závod?
Ale ano, bylo to v pořádku. Bylo to
docela snadné. Nebylo to tak těžké.
Přebíhání od stromu ke stromu. Chtělo
to běžet rychle a v technicky náročné
části trošku zpomalit. Pro mne to byl
dneska dobrý závod.
Co uděláš jinak nebo jakou taktiku
nasadíš před odpoledním finálovým
závodem?
Jé, o taktice nic nevím, ale ve finále
chci zaběhnout, jak nejlépe umím?

Dana Brožková

Jaké jsou bezprostřední pocity teď po
doběhu?
No tak rozhodně dobré, jsem spokojená, vypadá to, že bych mohla ten
rozběh i vyhrát, skvěle jsem se poměřila s těma nejlepšíma…
Celkově jsi tedy zvládla závod? Mám na mysli po technické stránce, takticky
a podobně..
Myslím si, že jo, v pohodě. Na jedničku jsem tedy vybrala trochu delší
postup zleva, ale myslím, že to zase tolik nevadilo, myslím, že to bude v
pohodě..
Hodláš nějakým způsobem změnit svoji taktiku? Běžela jsi tak, aby ses trochu
pošetřila pro odpolední finále?
Nene, já nevím, víš, já neumím běhat takhle „na půl plynu“. Myslím si, že
takhle ty dva sprinty se dají zvládnout.

Martin Johansson

neběžel úplně ideálně a
skončil pouze pět sekund nad
postupovou hranicí. Mohl
tak pokračovat v cestě, která
měla bronzový konec.
Martine, jak to tedy šlo? Měl
jsi asi nějaké problémy?
No, na začátku jsem měl
problémy s volbou postupů.
Ztratil jsem nějaký čas, ale
nevim v podstatě proč. Pak
už jsem běžel dobře. Nebylo
snadné dostat se do finále,
ale jsem tam.
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Po dráze do finále

Je celkem zjevné, že být navíc i kvalitním
dráhovým běžcem je při závodech ve
sprintu velká výhoda. Letos tomu tak bylo
zejména pro Alexandra Lubinu (GER),
vítěze jedné z kvalifikačních skupin sprintu. Alexander již závodil na mezinárodní
scéne v juniorech i seniorech a všechny
jeho nejlepší výsledky jsou ze sprintu a ze
štafet.
Nicméně s osobními rekordy 7’54’’ na
3 000 m a 13’38’’ na 5 000 m na dráze je
momentálně nejrychlejším běžcem ve
světové elitě OB. Získal řadu titulů, vloni se
stal vicemistrem Německa v půlmaratónu
a mistrem Německa v silničním běhu na
10 km. Jeho hlavním sportem je tedy atletika, na MS v OB se nominoval na poslední chvíli - na Olympijské hry do Pekingu
se nemohl kvalifikovat kvůli zraněním,
s nimiž měl problémy po většinu roku
2008.
Ve finále potom skončil na 19. místě - což
je vůbec nejlepší umístění německého
závodníka ve sprintu.
(s použitím worldofo.com)
snímek: Jan Kocbach

Jak lze ztratit čas v opravdu
nevhodnou chvíli…

Při kvalifikaci sprintu se jeden závodník
zastavil na poslední kontrole v domnění,
že je v cíli, dokud ho jeho trenér a okolostojící diváci nepřiměli dát se znovu do
běhu.
Jiný závodník vynechal kontrolu úplně a
na pokřik diváků reagoval ještě rychlejším
během do cíle! Nakonec si uvědomil, že
nejde o aplaus a celý dlouhý uběhnutý
kus se vracel.
Dokonce i Mats Haldin měl “našlápnuto”
na přímý průběh do doběhu, ale všiml si,
jak Thierry Gueorgiou, který běžel s ním,
na sběrku odbočil. Mats potom Thierryho,
který zvolil relaxovanější finiš, do cíle ještě
přesprintoval...

Mílovými skoky
mezi nejlepší

Reprezentantky Číny se evidentně učí
brát schody po třech.. Téměř zčistajasna

dosáhly ohromných výsledků v kvalifikaci sprintu – všechny tři členky týmu
postoupily do finále. S napětím budeme
sledovat, jak si povedou dále...

Největší o-smolař na světě?

Po poměrně dobrém výkonu na loňském
MS na Ukrajině se Pavel Gvozdev z Izraele
navrátil k „normálu.“ Už potřetí, jako
napříkald na MS 2006 v Dánsku, skončil
v kvalifikaci šestnáctý, tedy jedno místo
za účastí ve finále - a tentokrát jen o
čtyři vteřiny! Specialistovi na šestnáctku
přejeme větší štěstí v následujících kvalifikacích. Přinejmenším ve finále se mu to
už podařilo.

Běžec navíc

Kdo sleduje výsledky ostřížím zrakem,
možná si všiml, že ve finále mužů ve
sprintu soutěžilo 46 běžců a ne 45, jak
určují pravidla. Stává se
občas, že v kvalifikačních
závodech skončí na patnáctém místě dva běžci s
naprosto stejným časem.
Tentokrát byla situace o
kapku jiná, v rozběhu A
skončili se stejným časem
tři běžci na čtrnáctém
místě - Vilius Aleliunas
LTU, Chris Forne NZL a
Simon Uppill AUS zaběhli
trať za 11 minut 34 vteřin.
Pro úplnost dodejme
další kuriozní souhru, kdy
se v tom samém rozběhu
o další dvě místa - tedy
17.-18. - dělili Ivan Sirakov BUL a Vincent Coupat
FRA a navíc jen jednu
vteřinu za uvedenou trojicí! Pověstné kolo štěstí
se v tomto závodu točilo
opravdu rychle.
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Pár slov po doběhu ... v Olomouci
Andrej Chramov (RUS)

Andrey, congratulations, you are the new
World Champion in sprint. How do you
feel?
Yes, great, everything is OK.
What has your final race been like today?
It was OK, but there was one small mistake of about twenty seconds. I had some
problems with map-reading and I did not
see the control point. It was worrying, but
after that it was OK.

Minna Kauppi (FIN)

Mino, myslím, že už není pochyb, že budeš
mít medaili. Jak se cítíš?
No, je to dobré. Teď je to skvělé. Letos jsem
tvrdě trénovala, ale nic nešlo tak, jak jsem
si plánovala. Teď se myslím dostávám do
formy. Cítím to už od dnešní snídaněJ
A jak se ti tedy dařilo?
Ale ano, bylo to dobrý. Na začátku jsem
běžela dobře, ale na konci byla Anne Margrethe rychlejší než já. Ale byl to pro mne
dobrý závod.

zvlášť ten ranní, ale já mám raději takové
závody, jako byl ten finálový.

Radka Brožková (17. místo)

Ahoj Radko, jaké jsou bezprostřední pocity po doběhu finále?
No takové jako že nic moc. Na jedničku
jsem se spletla o barák a měla jsem po
tom problémy si říct, že ještě budu bojovat. Ale nevím no, já se podle těchto
pocitů nemůžu moc řídit. Celkově ale nic
moc, neměla jsem takovou tu bojovnost.
Říkala jsem si, že hodně lidí tam nechá čas
na kličkách v té botanické zahradě.
Jaká je finálová trať oproti dopolední kvalifikaci?
No je úplně o něčem jiném, je to mnohem
těžší. Dopoledne to byl běžecký závod,
odpoledne se našly i dvě zajímavé volby
a bylo to takové členitější, až trochu moc.
Zase to ale nebylo nic těžkého..
Co říkáš na fanoušky? Pomáhali ti?
No jelikož to byla moje premiéra před

domácími
fanoušky,
trošku
jsem se toho obávala. Mohlo to být lepší.
Dokážeš odhadnout svůj dnešní výsledek?
Tak to tedy nevím, ale nic závrtaného to
nebude..

Dana Brožková (6. místo)

Ahoj Dano, je po finále, jak to šlo?
Musím říct, že jednu volbu postupu jsem
zvolila trošku nevýhodnější a dvakrát
jsem se zastavila těsně před kontrolou. Se
svým výkonem jsem spokojená, bylo to
plynulé a všechno šlo tak jak mělo.
Na páté místo ztrácíš zlomek vteřiny, neštve tě to?
Ne, prostě takový je sport
Co říkáš finálové trati?
Mě se to moc líbilo a hlavně je fajn, že to
bylo tady v Čechách, fanoušci byli skvělí,

Jaký byl hlavní rozdíl mezi tvým finálovým
a kvalifikačním závodem?
No, oba závody byly náročné fyzicky,
snímek: Tomáš Nečas
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Tak jaké jsou bezprostřední dojmy po doběhu?
No bylo to strašně fyzické, cítil jsem,
že na konci mi docházely síly, ale diváci naštěstí byly úžasný, pomohli
mi..
Co jsi říkal na tu průtrž mračen, která
se spustila?
No tak já jsem se toho nebál, věděl
jsem, že bude pršet..
Myslíš, že mohou být závodnící, kteří startovali dříve trochu zvýhodnění
právě suchou tratí?
Myslím, že ne. Když nebude nějak
extrémě pršet, ono to zase tak klouzat
nebude, horší byl spíše ten protivítr..

Tomáš Dlabaja (6. místo)

díky jim..
Co ti tenhle výsledek dává do dalšího pokračování šampionátu?
No tak mě už i tak kvalifikace i finále uklidnilo, že jsem na tom fyzicky v pohodě,
takže by mi měla i tak klasika sedět. Je
to přece jen disciplína, na kterou jsem
se připravovala víc..

Jan Mrázek
(18. místo)
Zkrat Emila Wingstedta v
přímém přenosu

Ahoj Tomáši, tak jak ti to šlo?
No tak běžecky to bylo docela dobré.
Ze začátku tedy pršelo, takže dvě
kontroly to bylo jako na ledu, tam
jsem asi dostal. V parku už to bylo
docela fajn, ale pa k přišla ta chyba a bylo
po nadějích. Trať byla typická pro MS i
Světový pohár..
Jak se chystáš na další průběh šampionátu?
Tak samozřejmě do každého závodu
půjdu naplno, na middlu je menší šance,
ale ve štafetách je obrovská šance na
medaili..

lancí ve sprintu.
Jeho doběhový čas 14.00.1 by i s časem

potřebným na označení kontroly stačil na
bronzovou medaili...

Jak jsem to proboha mohl udělat? Tak se
musel v duchu ptát Emil Wingstedt, možná i méně zdvořile, když mu došlo, že byl
diskvalifikován za neoražení druhé televizní kontroly. Spíkr Jorn Sundby mu to
sdělil okamžitě po jeho doběhu.
A co hůř, celý svět, včetně švédských diváků, mohl sledovat „krále sprintu“, jak dělá
jednu z nejstrašnějších chyb své orientační kariéry, v plné barevné digitální kvalitě,
protože televizní kamera se plně zaměřila na tohoto možného vítěze
s bohatou dosavadní
výsledkovou
bi-
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Kolik přišlo diváků…?

Kolik diváků sledovalo na olomouckém
Horním náměstí a v přilehlých ulicích
slavnostní zahájení a finále sprintu?
Podle Petra Klimpla, místopředsedy
organizačního výboru, okolo 4 500.

Martin Johansson - opět
bronzový

Bronz ze sprintu v roce 2007 a v roce 2008
znovu – ovšem za zcela odlišných okolností.
Loni Martin po finále klasické trati ve vražedném vedru zkolaboval a
předpokládal, že tím pro něho MS končí.
Pak se ovšem dokázal neuvěřitelným
způsobem dát opět do pořádku, o tři dny
později nastoupil na start sprintu a ....
získal bronz.
Letos bylo všechno mnohem jednodušší
- postup z kvalifikace, byť ne tak úplně
z přehledem, a potom již výborně

obecenstva přineslo centru závodů i
počasí, když se během závodu mužů
přihnala bouřka s deštěm, v jednu chvíli doprovázeným i velmi silnými poryvy,
kdy se mohla zdát v ohrožení i výbava
arény včetně drahé techniky. Naštěstí
nejsilnější vítr brzy ustal a poté již stačilo,
aby dvacet dobrovolníků dostalo za úkol
držet panely sponzorů na doběhovém koridoru. Úplnou tečku za celým závodem
pak udělala krátká průtrž přesně v závěru
medailového ceremoniálu mužů. Tu navíc
z bezpečí krytého pódia podpořil sprchou
z lahve pravého Igristovo Andrej Chramov

a následně se k němu přidal i Lukáš Barták, jehož 4. místo bylo pro slovenský OB
fantastickým výseldkem.

Unavené medaile?

Při nedělním medailovém ceremoniálu vyklouzla medaile Anne Margethe
Hausken z uchycení a spadla na zem.
Později se tento pous o únik opakoval nejen u ní, ale při odchodu z pódia i u jedné
z dalších medailí. Ty ovšem nedodává
pořadatel, nýbrž IOF...

snímek: Jan Kocbach

zaběhnuté finále.

Bouřlivá aréna
Tento

přívlastek
kromě
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Thierry
nepoběží klasiku

Francouz Thierry Gueorgiou, fenomenální běžec na
krátké trati, se na letošním Mistrovství světa nezúčastní závodu
na klasické trati..
Bude se koncentrovat na svoji oblíbenou disciplínu (middle), na sprint a
v neposlední řadě také na štafety, kterých se Francie zúčastní ve složení,
jež má reálné šance překonat převahu Rusů z posledních dvou let. Francouzská štafeta - vloni s Francois Gononem na prvním úseku, Damienem
Renardem na druhém a Thierrym Gueorgiouem na posledním - byla zklamaná šestým místem poté, co si již v minulosti připsali na svůj účet
lepší umístění. Letos, kdy se štafety běží den po finále na klasické trati,
chce být Francie tak dobře připravena, jak je to jenom možné - a nic
nemůže být lepšího než čerstvý Thierry Gueorgiou na posledním úseku.
Ten chce být navíc připraven na závody světového poháru, které se v
rámci O-Ringenu běží hned od úterý do čtvrtka po MS.

... a ani Emil
Zdá se, že Emil Wingstedt je další hvězdou, kterou postihly zdravotní
problémy. Oznámil, že má chřipku a v pondělí večer se rozhodl, že
nepoběží klasiku. Jeho startovní číslo dostal v kvalifikaci Erik Öhlund.
Emil přitom doposud sbíral úspěchy zejména ze sprintů a letos se
chystal zaútočit na nejvyšší příčky i v delších disciplínách...

Výstava historie orientačního běhu
Medailistka z prvního československého MS

První MS pořádané na území dnešní České Republiky bylo ve
Starých Splavech v roce 1972. Členka vítězné ženské štafety z tohoto šampionátu dorazila i na MS 2008, v doprovodu manžela,
který se účastní kongresu IOF. Jedná se o Liisu Veijaleinen z Finska. Na klasice, které byla v té době jediným individuálním závodem, se umístila na 6.místě, 5.38 za vítězkou Soraltou Monspart
z Maďarska.

Výstava Centra historie orientačního běhu zaznamenala větší
zájem, než v jaký sami organizátoři doufali. Po dvou dnech, kdy
byla expozice vystavena v centru WOC v Neředíně, byla přemístěna na Envelopu (viz foto Jana Žemlíka). Ve středu a ve čtvrtek
je vystavena v Prostějově během kongresu IOF, kde ji během
své dovolené shlédl dokonce i premiér Mirek Topolánek. Potom
budou panely vráceny zpět na Envelopu..

Zsusza Fey již po desáté na MS

Své první WOC běžela v Německu v roce 1995 a od té doby běžela za
svou zemi na každém MS - tedy celkem již desekrát!
Zsusza nyní žije a pracuje poblíž Osla a pravidelně běhá s elitními
běžkyněmi jako je Marianne Andersen, i když v minulosti pro ni bylo
zejména finanční zabezpečení často těžké. Letos Zsusza poběží krátkou trať a klasiku doufajíc, že se koleno zraněné vloni na podzim při
pádu z kola nebude ozývat a umožní jí dobře zaběhnout.

Wahlgren je paralympijským mistrem světa

Na konci prvního dne Mistrovství světa v Trail-O byli známi medailisti v paralympijské třídě. Novým mistrem světa je Švéd Lennart Wahlgren který byl také jediným závodníkem, který získal
maximálních možných 19 bodů. Stříbrným medailistou je Chorvat Zdenko Horjan s 18 body a bronz získal Dave Gittus z Velké Británie s šestnácti body a nejkratším časem na měřených kontrolách. Závod se odehrál v parku
zámku Čechy pod Kosířem několik kilometrů od Olomouce za příjemného, i když chladného počasí.
Ve středu se odehraje druhá etapa závodu Open spolu se závodem paralympijských národních týmů.
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