Tisková zpráva

Pozvánka na Mistrovství ČR v orientačním běhu na klasické trati 2013
Rejvíz bude hostit Mistrovství ČR na klasické trati pro rok 2013. Třetí zářijový víkend je vyhrazen bojům o medaile
na nejdůležitějším závodě jednotlivců v letošním roce. Pořadatelé z Magnus Orienteering připravili pro závodníky
náročné tratě jak po fyzické, tak i mapové stránce v novém prostoru, který orientační běžci ještě nenavštívili. Členitý
terén jesenických kopců můžeme závodníkům nabídnout díky vstřícnosti společnosti Lesy ČR, která nám umožnila
pořádat závody v jejich terénech a zároveň se stala generálním partnerem Mistrovství České republiky v orientačním
běhu na klasické trati 2013.
Na start se postaví nejen kompletní česká špička, ale vzhledem k zařazení M ČR mezi závody Světového rankingu,
jsou přihlášeni i reprezentanti z Maďarska, Polska, Rakouska, Německa a dokonce přivítáme i jednotlivce z Ruska a
Litvy. Celkem je k závodu přihlášeno 1135 závodníků.
Závod má v sobotu semifinále, kdy se rozhoduje o účastnících nedělních finálových bojů o medaile. Finále startuje od
11:00 hodin v neděli 22. září. Ti nejlepší pak budou vyhlášeni za účasti kamer České televize.
Favorité závodů
Muži – na startu budou lonští zlatí medailisté z Mistrovství světa ve štafetách Tomáš Dlabaja, Jan Šedivý a Jan
Procházka (loňský vítěz), po zranění ukazuje velmi dobré výsledky šumperský závodník Vojtěch Král, nebude chybět
ani vítěz z letošní krátké trati Miloš Nykodým. Nastupující mladá generace bývalých úspěšných juniorů bude
zastoupena zejména Janem Petrželou a Pavlem Kubátem. Ze zahraničních závodníků mají nejvyšší ambice Slovák
Michal Krajčík a Maďar Csaba Gosswein
Ženy – z reprezentační skupiny budou chybět pouze 2 závodnice, které dlouhodobě pobývají ve Skandinávii (Haldin a
Juřeníková), přihlášené jsou několikanásobná medailistka z MS Dana Šafka-Brožková, letos velmi dobře závodící
Iveta Duchová i Michaela Omová, konkurenci budou ostřit i další závodnice Jana Knapová, Martina Zvěřinová, Eva
Kabáthová nebo Maďarka Ildikó Szerencsi. Na startu nebude chybět obhájkyně titulu Kamila Gregorová.
Program:
Sobota 21.9.
Neděle 22. 9.

12:00 start semifinále (intervalově)
11:00 start finále podle výsledků semifinále
14:30 vyhlášení vítězů
Kontakt na pořadatele:
David Aleš
david.ales@email.cz

