
Správa sekcie presnej orientácie za rok 2015 

 
 Rok 2015 bol prvým rokom oficiálneho fungovania sekcie presnej orientácie. Sekcia pracovala 
v trojčlennom zložení: Ján Furucz – predseda sekcie, Dušan Furucz a Marián Mikluš – členovia sekcie. 

Domáce súťaže 

V tomto roku sa nám podarilo usporiadať prvé oficiálne Majstrovstvá SR v obidvoch 
disciplínach. Na jar sa uskutočnili majstrovstvá v PreO a na jeseň v TempO. Zároveň sa v tomto roku 
uskutočnili štyri kolá (dve kolá v rámci MSR) Slovenského pohára. 

1. kolo SP, ktoré bolo zároveň aj MSR v PreO sa zúčastnilo 43 pretekárov s medzinárodnou 
účasťou (SLO, CRO, HUN, CZE) 

2. kolo SP sa uskutočnilo popri MSR v šprintových štafetách za účasti 21 pretekárov vrátane 
českých pretekárov 

3. kolo SP, ktoré bolo zároveň aj MSR v TempO sa zúčastnilo 21 pretekárov s medzinárodnou 
účasťou (HUN, CZE) 

4. kola SP sa zúčastnilo 24 pretekárov s medzinárodnou účasťou (HUN, CZE) 

Reprezentácia 

 Po minuloročnej, v podstate neoficiálnej účasti na MS v Taliansku, sme sa tento rok už 
oficiálne zúčastnili MS v Chorvátsku v trojčlennej zostave: Ján Furucz a Dušan Furucz v kategórii Open 
a Silvia Petruchová v kategórii Para. Naše ambície boli veľmi striedme, tajne sme dúfali vo vylepšenie 
pozícií z minulého roka (12. miesto v TempO a 17. miesto v PreO), ale hlavne nám išlo o naberanie 
veľmi cenných medzinárodných skúseností. Tajné sny sa ale naplnili a naše prvoročné fungovanie 
sekcie presnej orientácie bolo ovenčené získaním striebornej medaily v disciplíne TempO. Medailovú 
pozíciu sme držali aj po prvej polovičke v disciplíne PreO, ale ešte potrebujeme zapracovať na 
kvalitnej psychickej aj fyzickej príprave. Sme radi, že naše úsilie o absolvovanie čo najväčšieho 
množstva prípravných pretekov prinieslo výsledky aj v iných medzinárodných súťažiach, keď sme 
získali 15. miesto v Európskom trailovom pohári a zvíťazili v Chorvátsko – Taliansko – Slovinskom 
trailovom pohári. 

Domáci rozvoj 

 Sme radi, že sa do našich radov podarilo prilákať aj mladé tváre a potvrdiť tak, že toto nie je 
disciplína len pre fyzicky slabších, ale že je to naozaj integračná disciplína, ktorú môže na kvalitnej 
úrovni robiť každý v akomkoľvek veku a fyzickej dispozícii. Nesnažíme sa o nejaký dramatický nárast, 
skôr nám ide o budovanie dlhodobejšieho vzťahu k tejto disciplíne. Tým, že sa členovia sekcie 
zároveň venujú aj reprezentačným povinnostiam, tak sa nám nepodarilo naplniť náš cieľ lepšej 
integrácie do spoločnosti hendikepovaných pretekárov. 



 

Rozvoj v medzinárodnej oblasti 

Nadviazali sme úzky vzťah s českou pracovnou skupinou, ktorá funguje pod ČSOS. Naše 
súťaže sa navzájom prelínajú, keď českí pretekári chodia súťažiť k nám a my súťažíme u nich 
a dokonca sme pre nich usporiadali tri preteky v Českej republike. Tento vzťah pozitívne ovplyvňuje 
obidve strany, keď my predovšetkým načerpávame cenné pretekárske skúsenosti, ale zároveň vieme 
českej strane poskytnúť blízke priestory na spoznávanie nových terénov a špecifickej stavby tratí 
u nás. 

Zároveň sme nadviazali kontakty s viacerými trailovými zástupcami európskych federácií, či 
už našou pravidelnou účasťou v prestížnom Chorvátsko – Taliansko – Slovinskom trailovom poháre, 
alebo účasťou na tradičnom Nordic match, ktorý sa konal vo Švédsku, dejisku budúcoročných MS. 

Nezaostávame ani v usporiadateľskom úsilí, keď nám bolo na budúci rok schválené 
usporiadanie dvoch kôl neoficiálneho Európskeho trailového pohára (ECTO 2016). S tým súvisí aj 
úspešné zavŕšenie procesu získania funkcie IOF Event Advisora Dušanom Furuczom. 

Naše nadšenie pre presnú orientáciu nezostalo nepovšimnuté zo strany predstaviteľov IOF 
a boli sme neoficiálne požiadaní o usporiadanie ME v roku 2018, o čom naozaj intenzívne uvažujeme. 

Plány na rok 2016 

 Tak ako v roku 2015, plánujeme usporiadať na Slovensku 4 kolá Slovenského pohára, kde dve 
kolá budú zároveň MSR v obidvoch disciplínach. Prvé dvojkolo sa uskutoční v rámci usporiadania 
dvoch kôl neoficálneho Európského trailového pohára (ECTO 2016), kde očakávame veľmi slušnú 
celosvetovú účasť (viac ako 100 pretekárov). Zároveň sú tieto preteky aj Majstrovskými pretekmi 
Českej republiky. Druhé dvojkolo plánujeme usporiadať na jeseň. 

 Z pohľadu domáceho rozvoja by sme radi prostredníctvom našej Para pretekárky nadviazali 
kontakt s paralympijským výborom a viac sa dostali do povedomia hendikepovaných športovcov. 
Nerobíme si ilúzie o nejakom dramatickom rozširovaní našich radov, ale pevne veríme, že 
presvedčíme o zmysluplnosti tejto disciplíny viacerých. 

 Reprezentáciu čakajú v roku 2016 dva medzinárodné vrcholy. Prvým sú ME v Českej 
republike, ktoré by sme chceli obsadiť vo väčšom množstve (a tiež mladými pretekármi), nakoľko sa 
jedná o veľmi dostupnú lokalitu. Vrcholom budú MS vo Švédsku vo veľmi špecifických severských 
terénoch. Tento rok sa majstrovské súťaže obohacujú o novú disciplínu štafiet, kde by sme sa chceli 
usilovať o slušný výsledok. 

J á n   F u r u c z 
predseda Sekcie presnej orientácie 


