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Správa o činnosti sekcie OC 
za rok 2017 

Zloženie sekcie 
Predseda: Juraj Opršal 

Členovia: Stanislava Ančicová 

Fungovanie sekcie 
Sekcia OC fungovala v roku 2017 vo veľmi jednoduchom režime. Pred začiatkom sezóny sekcia              
vydala vykonávacie predpisy vrátane kalendára pretekov OC vo všetkých okolitých krajinách. 

Funkciu trénera reprezentácie OC, opäť len núdzovo, zastrešil predseda sekcie Juraj Opršal. 

Spolu tento rok odjazdilo aspoň jedny preteky do 20 pretekárov zo Slovenska. Približne polovica z               
nich sa dá označiť za aktívných pretekárov (min. 5 pretekov). 

Národný rebríček v OC 
Tento rok bol Slovenský pohár v OC tvorený výhradne pretekmi v zahraničí - po dve kolá v                 
Čechách, Rakúsku a Maďarsku. Žiaden klub na Slovensku nezorganizoval preteky v OC.            
Vzhľadom na absenciu pretekov organizovaných na Slovensku sme sa rozhodli nevypísať žiadnu            
majstrovskú súťaž. 

Čo do kvality pretekov bolo všetkých 6 kôl Slovenského pohára zabezpečených na vysokej úrovni.              
Takisto spolupráca s organizátormi týchto pretekov bola vždy bezproblémová. 

V konečnom poradí rebríčka figuruje spolu iba 11 pretekárov a väčšina kategórií tak zostala bez               
obsadenia. V obsadených kategóriách sa dá iba ťažko hovoriť o skutočnej súťaži, preto Sekcia              
uvažuje nad zrušením rebríčka v ďalších sezónach, kým počet aktívnych pretekárov nestúpne na             
rozumnejšiu úroveň. 

Český pohár v OC 
Česko naďalej udržiava vynikajúce podmienky pre OC s tradične najkvalitnejšími preteky v našom             
regióne, ktoré často prilákajú aj širšiu medzinárodnú špičku. Z toho dôvodu naši aktívni pretekári              
jazdia v prvom rade Český pohár (tento rok 19 kôl). Najlepšie výsledky tento rok dosiahli  

vrátane Hanky a Yoanna Garde, ktorí štartovali túto sezónu za slovenský klub a zaznamenali v                
jeho dresoch niekoľko pekných umiestnení. Takisto pekné výsledky zaznamenal Matej Müller. 

Najlepšie umiestnenia: 

● Yoann Garde - 2. miesto v M21E (3. kolo ČP) 
● Hana Garde - 2. miesto vo W21E (3. kolo ČP) 
● Matej Müller - 10. miesto v M21E (6. kolo ČP) 
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Iné preteky v OC 
Rakúske a maďarské preteky v OC sú takisto na slušnej úrovni aj ked menej početné ako tie                 
české. 

Jediné preteky v OC tento rok zorganizoval ŠK VAZKA Bratislava. Na tradičné MAKADO tento rok               
s centrom v Bratislavskej Rači prišlo asi 200 ľudí, čo je už niekoľko rokov stabilná účasť. Formát                 
verejných orientačných pretekov dvojíc na bicykloch je však mimo súťaží organizovaných SZOŠ. 

Reprezentácia 
Naša najlepšia reprezentantka v minulej sezóne Stanislava Ančicová sa tento rok stala matkou, a              
preto na vrcholové podujatia ani nepomýšľala. 

Naopak, minuloročný junior Matej Müller sa túto sezónu posunul do hlavnej vekovej kategórie             
mužov a sústredil sa tak na svoj debut vo svetovej elite. Vzhľadom k študijným povinnostiam na                
konci školského roka sa Matej okrem vybraných kôl českeho pohára zameral na vrcholné preteky              
sezóny - Majstrovstvá sveta v OC v litovskom Vilniuse na konci augusta. Jeho príprava bola plne                
individuálna. 

Matejov najlepší výsledok - 19. miesto na šprintovej trati - je zároveň našim najlepším mužským               
výkonom od roku 2010. Spolu s 35. miestom na dlhej trati a 52. miestom na klasickej trati sú                  
zároveň Matejovým výborným vstupom medzi svetovú špičku. 

Plán na 2018 
Po dvoch rokoch bez jediných OC pretekov jednotlivcov na Slovensku sa ŠK VAZKA Bratislava              
zaviazal zorganizovat jedno dvojkolo na Slovensku v predbežnom termíne 12-13. mája 2018 pri             
Šaštíne-Stráže. Na pretekoch možno očakávať širšiu medzinárodnú účasť, nakoľko preteky budú           
súčasťou Českého, Maďarského a pravdepodobne aj Rakúskeho pohára v OC. 

Tieto preteky plánujeme vyhlásiť aj ako Majstrovstvá SR v OC. 

Ako už bolo spomenuté vyššie, pre veľmi nízky počet aktívnych pretekárov plánujeme zrušiť             
rebríčkovú súťaz v OC. 

Majstrovstvá sveta aj Európske majstrovstvá v OC sa budúci rok konajú v susedných krajinách              
(Rakúsko resp. Maďarsko), preto sa pokúsime o účasť na oboch podujatiach.  

 

 
5. 11. 2017 za sekciu OC 

Juraj Opršal 
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