ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
EUROPEAN UNIVERSITIES
ORIENTEERING CHAMPIONSHIP 2019
OLOMOUC

ZHODNOCENÍ
Historicky první Mistrovství Evropy univerzit v orientačním běhu, které se konalo od 24. do 27. července 2019
v Olomouci a jeho okolí skončilo úspěchem jak po pořadatelské, tak i po výsledkové stránce.
Závodů se zúčastnilo celkem 151 sportovců (139 závodníků a 12 trenérů/vedoucích) z 50 evropských
univerzit z 19 států. O technické a organizační zabezpečení se staralo cca 70 pořadatelů – dobrovolníků.
Centrum závodů bylo ve vysokoškolském kampusu „Envelopa“ kde bylo i ubytování a stravování pro všechny
účastníky. Hosté a delegáti byli ubytování v 4* Hotelu Alley. Organizaci akce zajišťovalo Středomoravské
sdružení orientačních sportů za významné pomoci ČAUS, Univerzity Palackého v Olomouci a také Českého
svazu orientačních sportů. Finančně akci podpořili Olomoucký kraj, statutární město Prostějov a statutární
město Olomouc.
Na programu byli 3 medailové závody (sprint - Mohelnice, krátká trať – Velký Kosíř a sprintové štafety Olomouc), sprint měl ještě kvalifikaci na Bouzově. Na programu byl také oficiální trénink v Čechách pod
Kosířem a „Prolog“ v Prostějově. General Technical Meeting proběhl v aule Přírodovědecké fakulty,
slavnostní zahájení a zakončení se uskutečnilo v areálu Korunní pevnůstky v Olomouci.
Uspořádání akce bylo velmi náročné a to zejména z toho důvodu, že jsme prakticky až do poslední chvíle
nevěděli, kolik bude účastníků. Finálním počet (151) se nakonec ukázal jako optimální z hlediska
organizačního a sportovního, ale nestačil k tomu, aby akce byla samo-financovatelná z příspěvků účastníků
- což byl náš původní plán. Zaplacení EUSA poplatků (ve výši cca 200 000 Kč) na svůj vrub vzala Česká
asociace univerzitního sportu, za což ji velmi děkujeme.
Univerzita Palackého – jako spolupořadatel akce – se prezentovala také úspěšně a to jak po
pořadatelské, tak i sportovní stránce. Zvláště děkujeme panu prorektorovi Zouharovi za jeho
vystoupení na zahajovacím ceremoniálu šampionátu.
Webové stránky akce najdete zde: http://www.euoc2019.cz/ a zde: https://orienteering2019.eusa.eu/

Týmy českých univerzit soutěžily v jednotných dresech

Sportovní výsledky českých studentů
Šampionátu se zúčastnilo celkem 16 studentů a studentek českých univerzit (UP Olomouc - 6, VUT Brno –
3, Univerzita Karlova – 2, Masarykova univerzita Brno – 2, ČVUT Praha – 1, MENDELu Brno – 1 a Univerzita
Hrade Králové – 1) a co do počtu účastníků skončili těsně za Švýcarskem a Francií (po 17 účastnících).
V celkovém hodnocení všech 50 univerzit se 3 naše vysoké školy umístily v první desítce:
-

Univerzita Palackého v Olomouci na 2. místě (239 bodů)
VUT Brno na 8. místě (118 bodů)
Univerzita Karlova na 9. místě (105 bodů)

Tereza Janošíková (UPOL) získala maximální počet – 3 zlaté medaile (1 společně s Markem Schusterem).
Další medaile získali Petr Horvát (VUT Brno) – zlato v závodě na krátké trati a Alena Voborníková a Petra
Aschermannová (UK) stříbro v závodě štafet.

Tým Univerzity Palackého obsadil celkově druhé místo

Poděkování spolupořadatelům - ČAUS a
UPOL
Česká asociace univerzitního sportu a Univerzita Palackého v Olomouci podpořili pořádaní celé akce a
oběma institucím patří velké poděkování.
ČAUS zejména za:
-

celkovou podporu a administraci akce vůči EUSA
finanční podporu
nominaci Markéty Štenclové do organizačního výboru když zejména během soutěžního týdne se
ukázala jako veliká posila pořadatelského týmu

UPOL zejména za:
-

za celkovou podporu akce
Fakultě tělesné kultury pak za finanční podporu studentů – nejen závodníků ale také organizátorů a
zapůjčení mikrobusu k přepravě pořadatelů a hostů
Správě kolejí a menz UPOL za zajištění velmi kvalitního ubytování a stravování a také za poskytnutí
příznivých a férových finančních podmínek pro nás organizátory

V Olomouci 3. 9. 2019

Dušan Vystavěl

