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PROGRAM
Pátek 23. září

Sobota 24. září

Neděle 25. září

10:00–16:00

Modelový závod – krátká trať, klasická trať

Srnčí Důl

17:00–17:30

Slavnostní zahájení

Tipsport arena Liberec

9:00

7. závod Světového poháru – krátká trať

Rekreační a sportovní areál Vesec

14:00

Vyhlášení vítězů – krátká trať

Rekreační a sportovní areál Vesec

14:30

Závod žebříčku B Čechy – krátká trať

Rekreační a sportovní areál Vesec

9:00

8. závod Světového poháru – klasická trať

Rekreační a sportovní areál Vesec

12:30

Vyhlášení vítězů – klasická trať

Rekreační a sportovní areál Vesec

12:00

Závod žebříčku B Čechy – klasická trať

Rekreační a sportovní areál Vesec

19:00

Banket

Tipsport arena Liberec

welcome!
PROGRAMME
Friday, 23 September

10:00 – 16:00

Model event – Middle Distance, Long
Distance

Srnčí Důl

17:00 – 17:30

Opening ceremony

Tipsport arena Liberec

9:00

World Cup 7th stage – Middle Distance Recreation and sport complex Vesec

14:00

Prize giving ceremony

Recreation and sport complex Vesec

14:30

National public race – Middle Distance

Recreation and sport complex Vesec

9:00

World Cup 8th stage – Long Distance

Recreation and sport complex Vesec

12:30

Prize giving ceremony

Recreation and sport complex Vesec

12:00

National public race – Long Distance

Recreation and sport complex Vesec

19:00

Banquet

Tipsport arena Liberec

Saturday, 24 September

Sunday, 25 September

Mgr. Stanislav Eichler,

hejtman Libereckého kraje / President of Liberec Region

Vážení sportovci, vážení hosté Libereckého kraje,
velmi rád jsem přijal záštitu nad
dvěma závody Světového poháru
v orientačním běhu, které se na
konci září uskuteční ve sportovním
areálu Liberci – Vesci, dějišti MS
v klasickém lyžování v roce 2009.
Je to velký úspěch pořadatelů ze
sportovního klubu Slavia Liberec
orienteering a Českého svazu orientačních sportů, kterým se podařilo po devíti letech přivést Světové
poháry do České republiky, tentokrát do Libereckého kraje.
Vážím si toho, že hostitelem Světového poháru v orientačním běhu se stalo město Liberec v našem kraji,
což potvrzuje, že tak sportovně vybavený region je
schopen zajistit výborné podmínky i pro takovéto
sporty, a tak věřím, že soutěž bude vrcholnou událostí
pro všechny orientační běžce a jejich příznivce.
Přeji Vám, aby se Vaše závody Světového poháru
staly sportovním svátkem pro město i náš kraj a aby
se závodníci, trenéři a další hosté přesvědčili, že rozhodnutí uspořádat Světový pohár v orientačním běhu
právě u nás bylo rozhodnutí správné.
Rovněž Vám přeji, abyste si všichni průběh soutěží
v krásné přírodě a přátelské sportovní atmosféře skutečně užili a odjížděli z Liberce se skvělými sportovními výsledky a s nezapomenutelnými zážitky.

Dear Sportsmen, Dear Guests of Liberec Region,
It was a pleasure to accept the patronage over two
races of the World Cup in Orienteering that are taking place at the end of September in the sports facility Liberec – Vesec, the site of the World Nordic Ski
Championship held in 2009.
It is a great success of the organizers from the sports
club Slavia Liberec Orienteering and the Czech Union
of Orienteering Sports who have managed after nine
years to bring the World Cups to the Czech Republic,
this time to our Liberec Region.
I appreciate that the City of Liberec has become the
host of the World Cup in Orienteering in our region,
which validates the fact that such a sports equipped
region is able to ensure excellent conditions even
for the sports like orienteering, and therefore I am
convinced that this competition is going to be a topic
event for all orienteering racers as well as their fans
and friends.
I wish you that the Orienteering World Cup races shall
become a sports festival for our city and our region,
and that the competing racers, coaches and other
guests will make sure that the decision to carry out
the World Cup in Orienteering in Liberec was the right
decision.
I also wish all of you to really enjoy the course of
races in a beautiful landscape and a friendly sporting
atmosphere, and to leave Liberec with splendid sports
results and unforgettable experiences.

Radan Kamenický,

předseda ČSOS / Chairman of the Czech Union of Orienteering Sports

Náročné terény, přesné mapy,
atraktivní aréna, kvalitní televizní přenos, start nejlepších
světových závodníků. Toto a k
tomu ještě dramatický průběh
bojů o body do Světového poháru
by měly nabídnout liberecké závody SP v orientačním běhu závodníkům i divákům, a tím přispět k jejich
maximální spokojenosti. Pevně věřím, že
tato nejvýznamnější „orientační akce“ pořádaná
v roce 2011 v České republice opět potvrdí kvality českých
pořadatelů.

Challenging terrains, accurate maps, attractive Competition Centre, quality TV broadcast, top world racers participation. This together with a dramatic course of contests for
points in the World Cup should be offered by Liberec races
of the World Cup in Orienteering not only to competing racers, but also to the audience, and thus to contribute to their
maximum satisfaction. I trust that this most significant “orienteering event” held in the Czech Republic in 2011 shall
confirm again the quality of the Czech organizers.

Ivan Matějů,

místopředseda ČSOS / Vice-Chairman of the Czech
Union of Orienteering Sports

Na práci v organizačním výboru závodů Světového poháru v Liberci jsem se docela těšil. Jednak proto, že závody
zajišťuje mladý organizační team VLI, kterému rád vnucuji
své zkušenosti, jednak proto, že mám ve svazu na starost
spolupráci s ČT a opět je možno ji při zajištění přenosů posunout o kousek dál, jednak proto že spolupracuji s agenturou TK PLUS z Prostějova a připadl mi úkol zajistit pro
pořádání nějaké finance. Ale také proto, že terén v okolí
Císařského kamene, který byl vybrán, se mi ohromně líbí,
je náročný na orientaci, ale zároveň běhatelný. Samotný
areál SKI ve Vesci, tolik diskutovaný mezi lyžaři, je pak velmi vhodný pro doběh závodů, které pořádáme. Takže závody se uskuteční ve formátu, který již znáte, přenosy ČT
jsou připraveny, budeme vysílat na programu ČT 4 v těchto
časech :
SP middle – sobota 24.9
12,15–14,15
SP long – neděle 25.9
10,00–13,00
Generálním partnerem SP se staly LESY ČR, s.p, dále
spolupracujeme s firmami HI-TEC, TOI-TOI, RACOM, Žaket a s dalšími lokálními partnery. Zvu všechny orientační
běžce, aby se přijeli do Vesce podívat, na záběrech ČT
uvidíte nejlepší světové běžce, budete moci fandit našim
reprezentantům a odpoledne při závodech NŽ Čechy si vše
vyzkoušíte naživo.
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I was fairly looking forward to working
in the organization committee for the
World Cup races in Liberec. One reason being that the races are organized
by a young VLI team I like to impose
my experience to, and the other reason is that in our union I am in charge
of collaboration with the Czech Television and again we will have the possibility how to upgrade it a little bit more
in the course of ensuring the broadcasting, and further I collaborate with the agency TK PLUS
from Prostějov and I have been assigned the task to arrange
for some financial means for the organization of this event.
But also for the fact that the terrain around the “Císařský kámen” that has been selected is very attractive for me, it is
difficult for the orientation, but at the same time it is runnable.
The Facility at Vesec itself, so frequently discussed among
skiers, is very suitable for the finish of races that we are going
to organize. Therefore the races will take place in the pattern you are already acquainted with, The Czech Television
broadcasting is ready, and races will be broadcast on the
channel ČT 4 in the following times:
Middle Distance – Sat. 24 September 12.15–14.15
Long Distance – Sun. 25 September
10.00–13.00
The company LESY ČR has become the general partner
of the World Cup, further we cooperate with companies HITECH, TOI-TOI, RACOM, Žaket and other local partners.
I invite all orienteering runners to arrive to Vesec to watch the
event. The Czech Television will shoot the best world runners and you will be able to back our national team, and in
the afternoon in the National Competition you will be able to
try it live.

Petr Klimpl,

místopředseda ČSOS, předseda sekce OB / Vice-Chairman
of the Czech Union of Orienteering Sports, Chairman of
Orienteering Section

Po dlouhých 9 letech se vrací seriál
Světového poháru v orientačním běhu
zpět do České republiky. V roce 2002
v Brně vyhráli sprint Damien Renard
(FRA) a Simone Niggli (SUI), klasickou trať pak Mats Haldin (FIN) a Vroni
König-Salmi (SUI). Kdo vyhraje v Čechách letos? V konkurenci závodníků
z 18 zemí se bude o stupínky nejvyšší
prát i 14 českých reprezentantů. Konkurence větší než mistrovství světa (tam mohou v každé disciplíně startovat jen
tři závodníci jednoho státu, tady až osm), krásné a orientačně vyzývavé terény v okolí Liberce, aréna ve sportovním areálu ve Vesci, kde před dvěma lety soupeřili nejlepší
světoví lyžaři. A snad i výborná divácká kulisa. K té můžete
přispět svou účastí i vy! Přijďte podpořit světovou orienťáckou špičku. Nečekají vás jen napínavé divácké zážitky, ale
sami se pak na doprovodných závodech můžete proběhnout v terénech, kde světová esa chvíli před vámi honila
body do hodnocení Světového poháru. To je přeci výzva!

After long nine years the serial of the Orienteering World
Cup is carried back to the Czech Republic. In 2002 in Brno
the winner of sprint was Damien Renard (FRA) and Simone
Niggli (SUI), the winner of long distance was then Mats
Haldin (FIN) and Vroni König-Salmi (SUI). Who is going to
win this year in the Czech Republic? The list of competitors from 18 countries also comprises 14 members of the
Czech National Team to contest for the podium. This World
Cup competition is bigger in size than the World Championship (only three racers from each country are entitled
to start, while here even eight), splendid and orientationchallenging terrains in the vicinity of Liberec, Competition
Centre in the sports facility Vesec where the best world
skiers were competing two years ago. And, perhaps an excellent audience background, too. You can also contribute
to the atmosphere by your personal participation! Come
to back the top of world orienteering. You can expect not
only dramatic experiences as spectators, but in the course
of accompanying races you yourselves can try to run in
the terrains where only a short while ago the aces of the
world orienteering were hasting in chase for the points in
the World Cup rating. This is the challenge, isn’t it!

Kjell Blomseth,

kontrolor IOF/ IOF Senior Event Advisor

Na víkend světového poháru v Liberci se moc těším a vy
byste měli také! Závodníci mohou očekávat náročné
a rychlé tratě s možností volby postupů. Diváci pak budou
moci sledovat běžce prostřednictvím televizních kamer
a také díky přenosům z GPS. Trenéři a vedoucí výprav
navíc ocení dobré zázemí a krátké dojezdové vzdálenosti.
Jsem si jistý, že zkušení organizátoři z Liberce připraví pro
všechny nezapomenutelné závody.

Přemek Škoda,

I’m looking very much forward to this
world cup weekend in Liberec, and
you should too! As runner you will
meet challenging, high speed courses
with possibilities to make your own and
smart decisions. As spectator you will be
able to follow the runners through TV- and
GPS-coverage. As team leader you will enjoy the good facilities and short distances. I’m
sure the experienced organizers will serve us a memorable event!

předseda organizačního výboru a ředitel závodů / Chairman of
Organizing Committee and Event Director

Těší mě, že vás mohu přivítat na Světovém poháru v orientačním běhu v Liberci
ve sportovním areálu, kde se v roce 2009
konalo Mistrovství světa v klasickém lyžování.
Přeji sobě i vám, aby tento areál společně
s přilehlým prostorem závodu přinesl krásné

I am pleased that I can welcome you to the World Cup in
Orienteering in the sports facility where The World Nordic
Ski Championship took place in 2009.
I wish to you and to me that this sports facility together with
the surrounding landscape shall bring fascinating sporting
experience you will always remember. We have prepared
two races for you – on Saturday the middle distance race

sportovní zážitky, na které budete vzpomínat. Připravili jsme pro vás dva závody – v sobotu na krátké trati a v
neděli na klasické trati, která se premiérově ve SP poběží
handicapovým startem. Souboje o vítězství budou zachycena kamerami ČT a přenášena do světa.

and on Sunday a long distance race which will be run as
the premiere on the World Cup with a handicap start. Cameras of the Czech Television will record the fights for victory
and broadcast them to the world.

Ivoš Habán,

hlavní kartograf / Chief Cartographer

Závody světového poháru se uskuteční v členitém prostoru v nadmořské
výšce 391–637m s náročnou horskou podložkou. Charakteristickým
prvkem terénu jsou žulové balvany,
lomy vzniklé po těžbě a podmáčená
údolí. Prostor se vyznačuje velkou
porostovou různorodostí, střídají se listnaté a jehličnaté pasáže, viditelnost místy
výrazně ztěžují četné náletové hustníky. Právě
střídání vegetace si vynutí častou změnu rytmu běhu
a bude klást zvýšené nároky na orientaci v nepřehledných
kamenitých pasážích. Konečná podoba map je výsledkem
téměř rok a půl trvajících prací a konzultací týkajících se
míry generalizace a aplikace ISOMu na český, hospodářsky využívaný typ lesa. Původní mapa byla kompletně
přepracována podle přesných podkladů z laserscanu, což
pozitivně ovlivnilo výškopis i polohopis. Pohled mapaře:
kontinentální terén plně odpovídající úrovni světového poháru. Ideální prostor pro middle. Pro long je limitující hustá
síť cest, která je však dobře vyvážena výškovou členitostí
a rozdílným stupněm průběžnosti.

The World Cup races will take place in the rugged area
in the altitude 391–637 m with a severe mountain bed.
The terrain characteristic features are granite boulders,
pits resulting from excavating activities as well as waterlogged valleys. The area is significant for the wide growth
versatility, leaf passages alternate with coniferous ones,
the visibility here and there is significantly deteriorated with
numerous natural seeding thickets. Especially the alternating vegetation will enforce frequent changes of running
rhythm and it will place higher demands on the orientation
in chaotic rocky passages. The final version of maps is the
result of nearly one year and a half lasting works and consultations concerning the size of generalisation and ISOM
application in the Czech economically exploited type of forest. The original map has been re-worked completely by
means of accurate laser-scan materials, which reflected
positively in the altimetry as well as planimetry. The view
of the map maker: a continental terrain fully corresponding
with the World Cup level. It is an ideal space for the
middle distance race. For the long distance race
the dense network of roads is a limiting factor,
however, it is well balanced with the altitude topography and the different grade of runnability.

Michal Horáček,

stavitel tratí / Course Setter

Po sedmi letech se opět aktivně
účastním vrcholné akce IOF. Absolvoval jsem mnoho podobných závodů jako závodník a nyní se vracím
na druhé straně barikády a zjišťuji, že
dosáhnout úspěchu zde je neméně obtížné. Cílem stavitelského týmu je připravit
tratě, jež budou férovou výzvou a zároveň
příjemným zážitkem pro závodníky, tratě, které závodníkům umožní předvést výkony na hranici svých možností a přinesou úspěch těm nejlepším. Práci nám výrazně
ulehčil výjimečný terén s výborným zázemím v podobě
Veseckého areálu. V případě splnění našeho cíle budou
zcela jistě spokojeni i diváci v cílové aréně a u televizních
obrazovek.
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After seven years I am again taking part actively in the IOF
top event. I have passed many similar races as a racer
and currently I am returning on the other side of the barricade to find out that to achieve a success is not less difficult. The goal of the course setters team is to prepare the
tracks being a fair challenge and comfortable experience
for the racers at the same time, the tracks that make it possible for the racers to perform on the limit of their abilities
and bringing the success to the best of them. The exceptional terrain and the excellent background in the form of
Vesec facility have made our work significantly easier.
In case our goal is fulfilled, I am sure that the
audience in the finish stadium as well as
the viewers of television screens
must be fully satisfied.

Karel Jonák,

režisér sportovních pořadů České televize
/ Producer of Czech Television Sports Programmes

Redakce sportu ČT se chystá opět
vyrobit špičkové televizní přenosy
z obou závodů SP v Liberci, čímž navazujeme na vysoce ceněnou práci
štábu ČT při MS 2008 v Olomouci.
Přenosům předcházela důkladná příprava jak v terénu tak ve studiu, na
doběhu a v terénu budeme mít dva
přenosové vozy, 15 kamer, nataháme
asi 8 km kabelů, připravujeme analytický tým, který bude
vyhodnocovat GPS data, nechceme aby nám uniklo něco
zajímavého. Pro naši televizi budeme vysílat asi 5 hodin
přímých přenosů, signál bude také nabízen prostřednictvím EBU dalším zemím, již dnes víme, že je zájem ze
Skandinávie a ze Švýcarska, na velkoplošné obrazovce
umístěné na stadionu ve Vesci uvidí diváci celý průběh
závodů. Chceme prostě ukázat, že Češi patří při výrobě
přenosů k těm nejlepším o čemž svědčí to, že jsme vyráběli MS 2008 v ČR a 2009 v Maďarsku, nyní děláme SP
2011 v Liberci, chystáme se na SP MTBO v okolí Mníšku
pod Brdy a MSJ 2013 v Hradci Králové a jsme v jednání
s organizátory SP a ME 2014 ve Španělsku a Portugalsku.

Josef Váňa ,

The editorial staff for sports of the Czech Television is getting ready to produce again an excellent broadcasting from
the both World Cup races held in Liberec, linking thus to
the highly esteemed work of the television crew during the
World Championship held in Olomouc in 2008. A profound
preparation has been preceing the broadcasting, not only
in the terrain, but also in the studio. We will utilize two
outside-broadcasting vans, 15 cameras and about 8 km of
stretched cables in the finish area and in the terrain. We
have been preparing an analytical team to evaluate GPS
data. We do not want to miss anything being of interest.
Our television will broadcast about 5 hours live, the signal
will be also offered by means of EBU to other countries.
Today we already know that there is interest in Scandinavia
and Switzerland. The wide area screen will be placed in
the stadium at Vesec and the viewers will follow the whole
course of the race on it. We just want to demonstrate that
the Czech people rank among the best in the production of
broadcasts, which is evident from the fact that we produced
the World Championship 2008 in the Czech Republic and
World Championship 2009 in Hungary. Currently we have
been preparing the World Cup 2011 in Liberec and we are
getting ready for MTBO World Cup in the vicinity of Mníšek
pod Brdy and the Junior World Championship 2013 in Hradec Králové, the Czech Republic. We also negotiate with
the organizers of World Cup and European Championship
2014 in Spain and Portugal.

obchodní ředitel TK PLUS
/ TK PLUS Commercial Director

Firma TK PLUS, s.r.o. z Prostějova
patří mezi špičkové marketingové
sportovní agentury v ČR. Do jejího
portfolia patří třeba organizace akcí:
Unicredit Czech Open, Zlatá Tretra
Ostrava, World Junior Tennis Final
a mnohé další. S orientačními běžci
jsme spolupořádali Mistrovství světa
v OB 2008 v Olomouci, organizovali jsme např. „Slavnostním vyhlašování O-sportovců“ v roce 2007 a 2008 v Prostějově. V načaté spolupráci jsme pokračovali i při marketingovém zajištění M ČR na klasické trati 2010 v Jihlavě, nebo
letos při organizaci Olympiády dětí a mládeže 2011 v Olomouckém kraji, které se zúčastnilo 4300 mladých sportovců, kteří soutěžili ve dvaceti sportovních odvětvích, a kam
poprvé byl zařazen i OB. Jsme rádi, že mezi špičkové
podzimní sportovní akce v ČR, se řadí i Světový pohár OB
v Liberci, kdy se generálním partnerem opět stanou LESY
ČR, s.p. Věříme, že závody SP OB v Liberci budou mít
výtečnou úroveň jak sportovními výsledky,
tak svým marketingovým zajištěním.

Our firm TK PLUS from Prostějov belongs to the leading
marketing sports agencies in the Czech Republic. Its portfolio comprises, for example, the organization of following
activities: Unicredit Czech Open, Zlatá Tretra Ostrava,
World Junior Tennis Final and many others. Together with
orienteering runners we co-organized the World Orienteering Championship 2008 in Olomouc, we also organized
the “Best Orienteering Sportsmen Ceremonies” in 2007
and 2008 held in Prostějov. We continued in the open cooperation during the marketing arrangement of the Czech
Republic Championship on Classic Distance 2010 held in
Jihlava, or this year in organizing the Olympic games of
Children and Youth of Olomouc Region 2011 where 4300
young sportsmen took part competing in twenty sports
branches, and among them also orienteering for the first
time. We are glad that the Orienteering World Cup in Liberec ranks among the topic sports events held in autumn
in the Czech Republic where the company LESY ČR will
again become the general partner. We believe that the
World Cup races in orienteering held in Liberec will reach
an excellent level for both its sports results as well as the
marketing provision.

LESY ČR, s.p.,

generální partner závodů Světového poháru v OB 2011
/ General Partner of Orienteering World Cup Liberec 2011

Vítejte v lesích!

Jsme rádi, že spolupráce státního podniku LESY ČR s orientačními běžci zdárně pokračuje. Po loňském úspěšném
uspořádání Mistrovství ČR v Jihlavě bylo pro nás ctí přijmout nabídku na prezentaci podniku při dvou závodech
Světového poháru v OB, protože se tato akce řadí mezi
nejvýznamnější sportovní události letošního roku na našem území. Vždyť právě orientační běžci jsou tou skupinou sportovců, která v lese tráví při svých sportovních
aktivitách nejvíce svého volného času. Jsou tou skupinou
návštěvníků, která si v plné míře uvědomuje jak je důležité
naše společné lesní bohatství chránit, abychom jej mohli
všichni společně využívat jak pro chvíle odpočinku, tak pro
své sportovní aktivity. Špičkové sportovní akce v orientačním běhu jsou jen oním pověstným vyvrcholením desítek
a stovek rekreačních, oblastních a vícedenních závodů, při
kterých se vytváří ten správný vztah k lesnímu prostředí, jehož další rozvoj a uchování pro budoucí generace je naším
společným úkolem.
S orientačními sportovci rádi spolupracujeme, mnohokrát
nám dokázali, že se umí v lese řádně pohybovat a chovat, mnohde nám také pomohli při lesních brigádách, patří
k ukázněným a nekuřáckým návštěvníkům lesa, jsou tedy
u nás vítáni. Přejeme našim i zahraničním účastníkům
závodů SP v Liberci mnoho sportovních
úspěchů a ať se jim v českých lesích líbí.
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Welcome to the forests!

We are pleased that the cooperation between the state enterprise LESY ČR and orienteering runners is progressing
well. After the last year’s successful organization arrangement of the Czech Republic Championships in Jihlava,
it was an honor for us to accept the offer to present our
company during two orienteering World Cup races in Liberec, because this year this event belongs among the most
important sport events in the Czech Republic. After all, orienteering runners are the group of athletes that spend most
of their free time in the forests during their sport activities.
They are the group of visitors who fully understand how
important it is to protect the common wealth of forested
land so that everybody can make use of it for relaxation
and sport activities. Top sport events in orienteering are
just a highlight of dozens and hundreds of recreational,
regional and multi-day races in which the correct attitudes
to sustainable forest land are built. Further development
and preservation of the forest environment for the future
generations is our common task.
We are pleased to cooperate with orienteering runners who
have proved many times that they can behave properly
in the forests and that they count among disciplined and
non-smoking visitors of the forests. They also participated
in a variety of volunteer work in forests. Therefore they are
welcome to the forests! We wish the Czech and foreign runners of the World Cup in Liberec a lot of sporting successes
and excellent experiences in the Czech forests.

Jaroslav Kačmarčík,

dlouholetý československý reprezentant a trenér, v současné době coach
italského reprezentačního družstva / Longtime Member of Czech National Team and Coach, Currently Coach of Italian National Team

Přijedu s nejlepšími italskými reprezentanty (mimo M. Mamlejeva, který v době SP očekává přírůstek do rodiny),
ženy tvoří mladý tým, který zde bude čerpat mezinárodní zkušenosti a každé bodované umístění by bylo dobré.
Muži mají větší šanci, jsou lepší, nakonec to ukázali i při
nedávném MS ve Francii, kdy velmi dobře na prvních třech
úsecích běželi štafetu.
Jinak očekávám klasický český terén, les, kopce, cesty,
kameny a také, že tratě budou kvalitně postaveny. Udělám
vše proto, aby se italskému družstvu v Liberci nejen líbilo,
ale také dařilo.

I will come with the best Italian representatives (with the
exception of M. Mamlejev who expects a new arrival in his
family just during the World Cup), women create a young
team that will draw international experience here and each
scoring position would be nice. Men have better chances,
they are better, which was finally demonstrated in the
course of recent World Championship held in France where
they were very good in running the first three legs of relay.
Otherwise, I expect a traditional Czech terrain, forest, hills,
roads, rocks and also the quality-built courses. I will do my
best for the Italian team to enjoy the stay and to succeed
in Liberec.

Radek Novotný

Šéftrenér reprezentačního družstva dospělých /
Chief Coach of Adult National Team

Svěťáky v inspirativních lesích na Liberecku jsou pro české
reprezentanty jedním z přirozených vrcholů letošní sezóny.
Těšíme se na parádní orienťák. A navíc – domácí prostředí
dodá na jistotě, nakopne, a – konec konců – vždy dokáže
pár vteřinek umazat. Samozřejmě jen těm, kteří na to mají.
Takže se nejen těšíme, ale i připravujeme... Čechům se
doma vždy dařilo podávat světové výkony. Atraktivní liberecké závody SP 2011 si proto nejen chceme pořádně užít,
ale být i vidět!

orienteering

world cup
liberec 2011

The World Cups in the inspiring forests of Liberec Region
are one of the natural tops of this season for the Czech
National Team. We are looking forward to the great orienteering. And, in addition – the home ground will support the
confidence, it boosts, and – after all – it always helps to
cut a few seconds. Of course, only for those who are well
prepared. Therefore we are not only looking forward to, but
also we have been preparing….. The Czech sportsmen
have always performed on the world level at home. And
this is the reason while we are going not only to enjoy the
attractive World Cup Liberec races, but also to be seen!

Libor Zřídkaveselý

dlouholetý reprezentant ČR, trenér juniorské reprezentace ČR, t.č trenér juniorů rakouské
reprezentace / Longtime Member of Czech National Team, Coach of Czech Junior National
Team, Currently Coach of Austrian Junior National Team
Do Liberce přijedeme v sestavě 6M + 1W a chceme se dostat s muži do TOP 20, na MS ve Francii již ukázali, že něco
umějí – byli třeba rovnocenní českým klukům. Očekávám
rychlé závody v podhorském terénu, ale mapově náročné,
kde každá chyba bude znamenat vyřadit se z boje o přední
pozice. Mezi favority řadím všechny seveřany, u mužů FRA
a SUI a také domácí borce, u žen bych přiřadil ještě DEN
a pokud poběží české družstvo v nejsilnější sestavě, tak
bude na doběhu velmi silné.
Liberec znám velmi dobře, nakonec jsem strávil pár let
v místní Dukle, takže se těším, že si některá známá místa
opět připomenu, těším se na pěkné závody a také na kvalitní TV přenosy.

We will arrive to Liberec in the group consisting of 6 men +
1 woman and we want to reach TOP 20 with the men. They
already showed in the course of the World Championship
held in France that they know something – for example,
they were equivalent to the Czech boys. I expect a fast
race in the foothill terrain, however, highly map-demanding
where each mistake will result in being set aside from fighting for leading positions. The favourites can range from all
Norsemen, France and Switzerland in men, but also from
the local racers. In women I would also add Denmark, and
provided the Czech team is running in the strongest composition, it also will be very strong in the finish.
I know Liberec very well and, after all, I spent several years
in the local sports club Dukla so that I am looking forward
to recalling some places known to me again. I am looking
forward to nice races and quality TV broadcasting.

Michal Matějů,

ředitel závodů žebříčku B /
Director of the National competition

Spojte příjemné s užitečným a přijeďte si do Liberce poslední zářijový víkend na vlastní kůži prožít závody Světového poháru v orientačním běhu, dopoledne z pozice
fanoušků a odpoledne v úloze závodníků žebříčku B. Oba
závody mají stejné shromaždiště, stejného pořadatele
i stejnou mapu. Čas startu odpoledních závodů žebříčku
B je naplánován až po doběhu posledních závodníků světového poháru tak, aby jste si opravdu užili tento malý svátek orientačního běhu v Liberci. Konec přihlášek závodů
B je sice již 9.9., ale na prezentaci v areálu ve Vesci bude
po oba dva závodní dny dostatek map také pro kategorie příchozích – P2, P4 a P6. V areálu bude zajištěno vše
potřebné, nejen velkoplošná obrazovka ke sledování přenosů a GPS záznamů z lesa, ale také teplé občerstvení,
osvěžující nápoje, velký party stan, dětský koutek a stánky
se sportovním zbožím. Vaše účast na závodech B žebříčku
bude odměnou za 2 roky práce všech pořadatelů.

slavia liberec orienteering
http://www.vlio.cz

Mix business with pleasure and come to
Liberec at the last weekend in September to
have first-hand experience of the World Cup
races in orienteering – in the morning as the
fans and in the afternoon as the competitors of the
National Competition. Both of these races have the same
competition centre, the same organizers and the same
map. The start time of the National competition is planned
after the finish of the last World Cup runners so that everybody can really enjoyed this festival of orienteering in Liberec. The deadline for entries for the National competition
is as early as on 9 September, but during both days, there
will be enough maps for competitors in P2, P4 and P6 categories. In the Competitions centre, all needed facilities will
be available, not only a big screen that will enable spectators to watch TV broadcasting and GPS recording, but also
warm food, refreshing drinks, a large party tent, a children‘s
playground and stands with sport equipment. Your participation in the National competition will be a reward for two
years’ work of the organizers.

MARTINA ZVĚŘINOVÁ (CZE)

Na SP do Liberce se těším, místní terén je velká výzva a tratě budou určitě hodně zajímavé. Teď po MS přišel útlum a forma moc
není. Ale myslím, že do SP se opět vrátí. Alespoň se o to budu snažit.
Jestli klasika nebo middle? Baví mě oboje, ale určitě se cítím silnější na klasice. Takže, kdybych na middlu něco
ztratila na klasice to snad dotáhnu. Handicapový start mi nepřijde úplně férový, není to taková ta pořádná klasika,
kde musí každý bojovat sám.
I am looking forward to the World Cup in Liberec, the terrain there is challenging and the courses will be certainly
interesting. After the WOC in France I was off my game a little bit. However, I hope that I will be in a good shape
before the World Cup in Liberec. Middle distance or long distance – which is better? I like both of them, but I feel
stronger in the long distance. So, if I lose in the middle distance I hope I will make up for it in long distance. I do
not think that chasing start is completely fair. Such a long distance is not a right race when everybody must rely on
their own.

DANA ŠAFKA-BROŽKOVÁ (CZE)

Závody světového poháru v Liberci beru jako druhý vrchol sezony, hned po letošním MS ve Francii. Vždycky je fajn, když se běží
světové závody v tvé zemi, je tam pak lepší atmosféra, možná i trochu větší tlak na výkon, ale zase když se zadaří, tak se z toho
raduje víc lidí. Klasická i krátká trať mají něco, co se mi líbí. Na klasice jde o to běžet plynule, vyvarovat se velkých chyb
a bojovat až do konce. Na middlu je potřeba běžet bez chyb a maximálně se soustředit celou trať. Klasika s handicapovým startem je podle mě blbost, většinou se tak vyveze spousta lidí, kteří normálně na dobrý výsledek nemají. Na
klasice by měly být delší startovní intervaly a každý běžet pokud možno sám.
For me, the World Cup in Liberec is the second peak of the season, just after the WOC in France. It is always
great, if the world competitions are organized in home countries. The atmosphere is better and the athletes might
face a higher pressure to improve their performance. On the other hand, in case of success, more people can enjoy
it. Both long and middle distance have something that makes them interesting. In long distance, the runner has to run
smoothly, avoid big mistakes and fight till the end of the race. In middle distance, it is necessary to run without any mistakes
and concentrate the whole race. In my opinion, long distance with chasing start is nonsense. It can often happen that a lot of
runners who usually do not achieve good results succeed because they simply follow others. In long distance, longer starting
intervals should be guaranteed so that everybody can compete on their own.

JAN PROCHÁZKA (CZE)

Světový pohár v Liberci je pro mě vrcholem podzimní sezóny a formu se snažím směřovat k těmto závodům. Doufám, že se mi
podaří spravit si chuť po nevydařeném vystoupení na MS v lesních disciplínách. Terény SP v Liberci jsou jedny z nejhezčích
a nejnáročnějších, které v ČR můžeme najít. Pro mě samotného je program SP téměř ideální. Oproti klasice totiž preferuji middle a doufám, že si v něm dokáži vyběhnout slušnou startovní pozici na klasiku. Ta se startuje hendikepově
a já mám kontaktní závody hodně rád! Takže se těším na konci září do Liberce a pro úspěch na těchto závodech
udělám maximum.
For me, the World Cup in Liberec is the peak of the autumn season and I am trying to improve my physical condition for this competition. I hope that this can give me new energy after not so successful performance in WOC in
France in “forest-disciplines”. The terrain of World Cup in Liberec is one of the most beautiful ones that could be
found in the Czech Republic but it is also demanding. For me, the program of the World Cup is almost perfect. I prefer
middle distance to long one and I hope that I will be able to gain good starting position for the long distance on Sunday.
The long distance race has a chasing start and I really enjoy contact races! To conclude, I am looking forward to the competitions
at the end of September in Liberec and I will do my best to succeed.

MARIANNE ANDERSEN (NOR)

I have been in Czech Republic several times since I was a junior, but now I haven‘t been there since WOC 2008, and I am really
looking forward to compete in Czech terrains again. I like both middle and long with chasing start, but this year I will probably
only run the middle distance because I am still building up after Achilles tendon surgery earlier this year.
Od té doby, co jsem závodila v juniorských kategoriích, jsem Českou republiku navštívila již několikrát. Naposledy jsem se
zúčastnila WOC 2008 v Olomouci, a tak se těším, že si opět zazávodím v českých terénech. Mám ráda krátkou trať i klasiku
s hromadným startem. Na závodech světového poháru v Liberci ale poběžím nejspíše pouze závod na krátké tratí, protože se
stále ještě necítím fit po operaci Achillovy šlachy, kterou jsem podstoupila na začátku tohoto roku.

CARL WAALER KAAS (NOR)

I am definitely coming to Liberec. I have been training in many nice Czech terrains, but never in Liberec. I am looking
forward for nice technical challenges in Czech wilderness. I like both middle and long distance, they are challenging
in different ways. As the long distance this time is chasing start I must say the middle distance, I really enjoy most
running alone in the forest. I really hope the middle distance is a challenging one, giving time differences, so that
the chasing start will not end up to be like a mass start where most of the runners run together in the forest. When
that is said I really look forward for some hard fights in the end of the long distance against some other top runners!

Na závody do Liberce určitě přijedu. České terény znám z mnoha tréninkových kempů, ale v Liberci jsem ještě nikdy nebyl.
Těším se na technickou náročnost českých terénů. Mám rád jak krátkou tak i klasickou trať – každá mám svá specifika a každá
je svým způsobem náročná. Vzhledem k tomu, že klasická trať se poběží v Liberci s hromadným startem, dávám přednost
krátké trati, protože rád běhám v lese o samotě. Doufám, že krátká trať bude natolik obtížná, že se pro nedělní start vytvoří mezi
závodníky rozestupy a nedojde k tomu, že všichni odstartují a poběží najednou. Když jsem teď zmínil hromadný start, musím
přiznat, že se těším na tvrdé boje s dalšími top běžci v závěru závodu na klasické trati.

PASI IKONEN (FIN)

I am coming to Liberec and I am actually quite excited already! The terrain in Czech Republic has been always pleasant on to run and the maps in this year look very good. The races in World Cup seem to suite me quite well, as I am
focusing in the “forest-distances”. And it‘s not easy to choice which one is better; both seem to be very nice events.
But after I missed my favorite distance – the middle – in WOC, my biggest goal is to do well on middle distance.
After that it‘s of course easier to do well in the chasing start as well.
Do Liberce určitě přijedu a už teď se na závody velmi těším. Běhat v českých terénech bylo vždy příjemné a závodní
mapy pro světový pohár vypadají velmi dobře. Závody světového poháru mi vyhovují, protože se zaměřuji na lesní
disciplíny. Není jednoduché se rozhodnout, která z tratí je lepší – krátká i klasická trať budou pěknými závody. Vzhledem
k tomu, že jsem se na světovém šampionátu nezúčastnil závodu na krátké trati, mým největším cílem pro SP v Liberci je dobře
zaběhnout právě na této trati. Pak bude už jednodušší uspět i na klasice s hromadným startem.

MINNA KAUPPI (FIN)

I‘m definitely coming to Liberec. Usually have been quite tired of orienteering after WOC but as the season has been so hard
I‘m more than motivated to get back in my best form and I think it‘s possible to get the form before Liberec. I want to
do best possible performances on all disciplines. Of course, the middle is my favorite, but this time I‘m really waiting
all the competitions with hunger.
Do Liberce se rozhodně chystám. Obvykle bývám po WOC docela unavená a tento rok byla sezona obzvlášť
náročná. Ale i právě proto se cítím tím víc motivovaná dostat se opět do formy a myslím, že by se mi mohlo podařit načasovat formu právě na závody v Liberci. Chtěla bych podat co nejlepší výkony na krátké trati i na klasice.
Samozřejmě, že krátkou trať mám raději, ale tentokrát se nemůžu dočkat obou závodů.

DANIEL HUBMANN (SUI)

Yes, I‘m coming to the World Cup races in Liberec. I really like the fast and tricky Czech forests. Since WOC 2008
was really successful I‘m really looking forward to come back. I like both middle and long chasing start. But I‘m
always looking forward to competitions with first to finish decisions!
Ano, do Liberce na závody světového poháru se chystám přijet. Rychlé a zároveň nevypočitatelné české lesy mám
velmi rád. Protože WOC 2008 v Olomouci pro mě bylo velmi úspěšné, těším se, že se budu moci opět vrátit na místo
svého úspěchu. Mám rád jak krátkou trať, tak i klasiku. Přesto se vždy těším na závody, kde se musím spolehnout
sám na sebe.

MATTHIAS MÜLLER (SUI)

I am looking forward to come to Liberec. I hope for some more physical terrain after the very “slow-running” terrain in
France. I always have liked Czech terrain, it‘s often very tricky but still you can and have to run fast. If I had to choose
I would take the middle distance. But I also like long distance and especially when it is chasing start. I have the
feeling that the gaps after the first day will be quite small so that it will be crowdy out in the forest the second day!
Těším se, že si zazávodím v Liberci a doufám, že terény budou více fyzicky náročné než ty málo průběžné ve
Francii. České terény mám rád odjakživa, protože jsou nevypočitatelné a zároveň závodník může a tedy i musí
běžet rychle. Kdybych si mohl vybrat, zvolil bych krátkou trať, ale mám rád i klasiku, zvláště s hromadným startem.
Mám pocit, že rozestupy po prvním dni budou nepatrné, takže druhý den při závodě na klasice bude v lese plno.

THIERRY GUEORGIOU (FRA)

World Cup is part of my plan for September. Yesterday, I was looking at the old map and pictures from the terrain and I got quite
excited. It looks to be a great terrain. I don‘t know yet how well I‘ll be trained when I‘ll show up in Czech Republic as I feel
quite empty now. But I‘ll try to get a good start with the middle distance as the course setters in Czech are always
good at making orienteering challenges. Then I will give my all for the chase start. I think it is going to be fun and
I looking forward to it!
Světový pohár v Liberci je součástí mých plánů na září. Staré závodní mapy a také fotky ze závodního prostoru
se mi opravdu líbily a terén vypadá zajímavě. V současné době ještě nedokážu říci, v jaké kondici se v České
republice ukážu, protože momentálně nejsem úplně ve formě. Každopádně se ale pokusím o co nejlepší výkon na
krátké trati, a poté dám všechno do hromadného startu. Čeští stavitelé vždycky dokázali postavit závod jako výzvu.
Myslím, že to bude zábava a už se na ni moc těším.
Used Photos – www.WorldofO.com and IOF Photo Gallery
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