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Posledný víkend orientačný beh snáď ani nemohol prísť na obrazovky v úžasnejšej podobe. Každý máme
odlišnú motiváciu prečo beháme. Pre niektorých je to o udržaní sa v zdravotnej kondícii a pre niektorých je
to stretávanie sa s priateľmi. Keď sa partia priateľov rozhodne urobiť niečo dobrodružné, niečo nevšedné,
iba jedna akcia zaručuje žiadaný efekt. A tou je švédska Tiomila.
Jedny z najprestížnejších klubových pretekov majú vskutku unikátnu atmosféru. Kluby majú voči sebe
hlboký rešpekt a panujú medzi nimi úprimné kamarátstva. No v lese sú stále veľkými rivalmi. Neexistuje
lepšie miesto ako ukončiť spor o tom, ktorý mančaft je ten najlepší.
Ak by si niekto myslel, že sa neoplatí pozrieť si dorastenecké štafety, mýlil by sa. Hneď ráno mládež
dokázala vyprodukovať divadlo hodné elity a záverečný šprint finiš bol skvelým začiatkom festivalu
orientačného behu. Pozoruhodná bola sila českých klubov, ktoré nezaostali nič za svojou reputáciou a až
dve štafety sa dostali do prvej päťky.
V popoludňajších hodinách nezabudnuteľný zážitok pokračoval ženskými štafetami. Nárok na obrovskú
oslavu mala 46 ročná Anne Marie Hausken Nordberg, ktorá si s dostatočným náskokom obkolesená
kolegyňami z Nydalens SK v cieľovej rovinke už len doklusala po víťazstvo. Stabilným výkonom na
druhej priečke skončila štafeta OK Kare s finišmankou Lisou Risby. Niekoľko obetí padlo krutému útoku
nezastaviteľnej Tove Alexandersson, ktorá vytiahla štafetu Stora Tuna OK z jedenástej pozície až na
bronzový stupeň.
Tiomila je jednou z najdôležitejších nocí v kalendári orientačného behu. Tlak je enormný. Ak bežec v
normálnom preteku vybuchne, sklame iba seba samého. V prípade Tiomily následky sú oveľa väčšie.
V aréne jeho deväť parťákov nečaká od neho nič menej ako výkon roka. A pánečku ako sladko to chutí,
keď všetko vyjde tak ako má! Albin Ridefeld doviedol štafetu OK Linné prvý krát v osemdesiat ročnej
histórii klubu k víťazstvu. Gustav Bergman z OK Ravinen pomaly sťahoval náskok na Ridefelda, no
vydalo to iba na druhú pozíciu. Favorizovaný IFK Göteborg, ktorý zvíťazil na posledných troch ročníkoch
skončil na tretej priečke. Posledný úsek pre IFK Göteborg odbehol Max Peter Bejmer. Vyvrcholenie
pretekov neskončilo šprintérskym trilerom na dobehu. Napriek tomu pretekári udržiavali divákov
prilepených na veľkoplošnej obrazovke v napätí, pretože až do predposlednej kontroly preteky neboli
zďaleka rozhodnuté.
Veľkým potešením pre KOB ATU Košice bola účasť Martina Šmelíka, ktorému sa opäť podarilo
prebojovať sa do prvého tímu Linköpings OK. "Nominácia do štafety prebehla na základe dlhodobých
výkonov počas jarnej sezóny. No prípravy začali už zhruba rok dopredu, keď sme šli na predĺžený víkend
do terénov 10mily. Od začiatku roka sme sa potom stretávali každý prvý utorok v mesiaci na spoločnom
mítingu, kde sme sa venovali tratiam, terénom, úsekom a podobne.", potvrdil Martin. So svojim výkonom
bol spokojný, no niektoré úseky jeho štafety nezabehli na ideálnej úrovni. "Nevyšlo nám to celkom podľa
predstáv a pohoršili sme si to o 30 miest oproti poslednej 10mile. Už sa ale všetci tešíme na Jukolu, kde
chystáme odvetu!"

Zápisom do dejín orientačného behu sa môže pochváliť KOBRA Bratislava. Stala sa prvou slovenskou
štafetou v sedemdesiat päť ročnej histórii Tiomily. Prezentácia nášho tímu dala sledovaniu pretekov
nepochybne odlišnú príchuť. Bolo to vskutku povznášajúce vidieť Ondreja Pijáka prebiehať TV kontrolami
v priamom prenose. Pod tlakom podal kontrolovaný výkon a v kontakte s hlavným balíkom odovzdával iba
osem minút za čelom pretekov. Bolo jasné, že debut slovenského tímu nenaberie meteorický nástup. Veď
necestovali tam s cieľom pobiť sa o vavrínový veniec. Aspoň nie v tomto ročníku. Chlapci s číslom 300 na
hrudi sa stali priekopníkmi slovenského orientačného behu a zostáva len dúfať, že ich odhodlanie nabudí
snahu ďalších klubov zúčastniť sa týchto pretekov.
Tiomila priaznivcom orientačného behu priniesla zmes vyčerpania a eufórie. Okrem iných vecí stali sme sa
svedkami impozantnej stíhacej jazdy Tove, ikonického úsmevu Anne Marie na dobehu, výrazu zúfalstva na
tvári Simony Aebersold, stratenej medzi balvanmi a úprimnej radosti Miloša Nykodýma počas oslavného
vyhadzovania Albina do stratosféry. Za všetkým tým je silná spojitosť medzi priateľmi v tíme. Pre
niektorých triumf na Tiomile má väčšiu cenu ako zlato z majstrovstiev sveta. A nie je to tak ťažké
pochopiť prečo.
Naši, ktorí sa tomu odvážili čeliť:
Katarína Kubinová - Nydalens SK 4
Tereza Šmelíková - Helsingin Suunnistajat 2
Daniel Pompura - Koovee 2
Filip Kubina - Nydalens SK 2
Martin Šmelík - Linköpings OK 1
Ondrej Pijak, Petr Fodor, Martin Jonáš, Tomáš Syrový, Lukáš Barták, Juraj Horniak, Tomáš Landovský,
Štefan Demovič, Peter Glončák, Medard Feder - KOBRA Bratislava

