
PREHĽAD PRETEKOV A PODUJATÍ 
(ktorých propozície si môžete vyžiadať na sekretariáte SZOŠ)
1. 12. 2007 - Mikulášske preteky v OB (Zimná liga Západ) - Bratislava, VBA
1. - 2. 12. 2007 - Veľká cena TIKO ŠPORTU 2007 - parkový + nočný + denný OB

Pohár dekana EF UMB v OB 2007
M SR lesníkov v OB 2007 - Kováčová, Sliač, Zvolen, MZV

7. - 15. 12. 2007 - Svetový pohár v LOB (stredná+dlhá+štafety) - Idre Fjäl, Švédsko
15. 12. 2007 - Zimný elixír 2007 II (Zimná liga Západ) - Bratislava, FBA
14. - 20. 1. 2008 - Majstrovstvá Európy v lyžiarskom OB 2008

Svetový pohár v lyžiarskom OB 2008
Majstrovstvá sveta veteránov v LOB 2008 - S-chanf, Engadin, Švajčiarsko

11. - 17. 2. 2008 - Juniorské majstrovstvá sveta v lyžiarskom OB 2008
Majstrovstvá Európy dorastu v lyžiarskom OB 2008
Svetový pohár v LOB - Borovec, Bulharsko

17. 2. 2008 - Ski Adventure 2008 (bodovacie preteky dvojíc v LOB na 4 hod.) - Nové Mesto na Morave, ČR
4. - 11. 3. 2008 - Svetový pohár v LOB - finále - Ust-Kamenogorsk, Kazachstan
8. - 9. 3. 2008 - Majstrovstvá Portugalska v OB 2008 (šprint + middle) - Castelo de Vide, POR
22. - 23. 3. 2008 - Nográd Grand Prix 2008 (long + middle) OB (slovenskí pretekári majú ubytovanie zadarmo) - Pásztó-Mátrakeresztes, HUN
11. - 13. 4. 2008 - Otvorené majstrovstvá Moravy v OB 2008 (šprint, long, štafety) - Prostějov, ČR
19. - 20. 4. 2008 - TIPO KUPA 2008 (2 dni OB long + middle) - Környebánya, Maďarsko
21. - 27. 4. 2008 - Majstrovstvá sveta školskej mládeže ISF v OB 2008 - Edinburg, Škótsko
10. - 12. 5. 2008 - 3 dni OB - BELGIUM 2008 - Arlon, Belgicko
24. 5. - 30. 5. 2008 - Majstrovstvá Európy v OB 2008 - Ventspils, Lotyšsko
26. - 30. 5. 2008 - Majstrovstvá Európy v Trail OB 2008 - Ventspils, Lotyšsko
5. - 9. 6. 2008 - Medzinárodné majstrovstvá Izraela v OC 2008 (šprint + klas. + long + middle (WRE)+ VVpKS - Mizra, Izrael
7. - 8. 6. 2008 - 12 hodín MTBO - Hundsheim, Rakúsko
28. 6. - 5. 7. 2008 - Majstrovstvá sveta veteránov v OB 2008 - Leiria, Portugalsko
30. 6. - 6. 7. 2008 - Juniorské MS v OB 2008 - Gothenburg, Švédsko 
10. - 14. 7. 2008 - 5 dní MTBO 2008 (2x long, 1x šprint, 2x middle) - Fontainebleau, FRA
10. - 20. 7. 2008 - Majstrovstvá sveta v OB 2008 - Olomouc, Česká republika
20. - 27. 7. 2008 - Medzinárodné majstrovstvá Poľska v OC 2008 (šprint + ultra long (WRE) 

+ klas. (WRE)+ middle + klas. + VVpKS - Nowa Kaletka, Poľsko
28. 7. - 3. 8. 2008 - Akademické majstrovstvá sveta v OB 2008 - Tartu, Estónsko
20. - 24. 8. 2008 - Hungária kupa 2008 - 5 dní OB (tiež WRE) - Tata, Maďarsko
24. - 31. 8. 2008 - Majstrovstvá sveta v OC 2008

1. majstrovstvá sveta juniorov v OC 
Svetový pohár veteránov v MTBO 2008 - Ostróda, Poľsko

22. - 27. 9. 2008 - Majstrovstvá Európy v OC 2008 - Nida, Litva

Kalendár súťaží (predbežný) M SR a SRJ v lyžiarskom OB na sezónu 2008
Dátum: Miesto: Druh:
12.-13. 1. 2008 Šumperk ČR SRJ krátka, klasická
26.-27. 1. 2008 Mukačevo UKR SRJ krátka, klasická
02.-03. 2. 2008 Pezinok - Baba (PEZ) M SR krátka, štafety
09.-10. 2. 2008 Matra HUN SRJ krátka, M SR klasická
16. 2. 2008 Košice      (KYS) SRJ krátka 
17. 2. 2008 Košická  40-tka - preteky v behu na lyžiach 

pre všetky vekové kategórie započítavané do SRJ
Svetové podujatia:
14. -19. 1. 2008 ME v LOB, SP, MS veteránov v LOB Engadin Švajčiarsko
12. -19. 2. 2008 MS juniorov, ME dorastu v LOB Borovec, Bulharsko

Termíny a miesto konania pretekov budú aktualizované podla momentálnej snehovej situácie.
Náhradný termín pre prípad nedostatku snehu je 23. - 24. 2. 2008.

Valér Franko, predseda sekcie LOB

PRESTUPY
Prestupy schválené SZOŠ v prestupovom termíne 15. 10. - 15. 11. 2007:

Barbora ŠMELÍKOVÁ z RBA do VBA 6951
Michal KRAJČÍK z EBB do TKE 8704
Zdenko ROHÁČ z TKE do VKE 7301
Ingrid ROHÁČOVÁ z TKE do VKE 7051

15/2007
Adresa redakcie: Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava, 

tel., fax 02-49249207, e-mail: slovakia@orienteering.sk
www.orienteering.sk

Tieto informácie boli skompletované 
22. 11. 2007



ŠKOLSKÉ ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE V OB 2007/2008
2. 10. 2007 okres Banská Bystrica EBB 43 3 ZŠ 31 - 13 M / 18 W

2 SŠ 12 -   7 M /   5 W
Postúpili do krajského kola: ZŠ    W ZŠ Golianova BB, ZŠ SNP BB     M    ZŠ Golianova BB A, ZŠ Golianova BB B

SŠ W Gym. JGT BB + Mihálová            M    Gym. JGT BB A, Gym. JGT BB B

23. 10. 2007 okres Zvolen MZV
24. 10. 2007 kraj Banská Bystrica EBB 50 9 družstiev / 4 ZŠ / 2 okresy 17 M / 17 W 34

5 družstiev / 3 SŠ / 2 okresy 10 M /   6 W 34
Postúpili na M SR SAŠŠ: ZŠ    W ZŠ Golianova BB + Kubišová       M    ZŠ Golianova BB

SŠ W OŠG BB M    Gym. JGT BB

Venujte svoje 2 % z dane za rok 2007 pre Slovenský zväz orientačných športov!
Slovenský zväz orientačných športov ďakuje všetkým, 
ktorí v roku 2007 poukázali svoje 2 % z dane za r. 2006

pre toto záujmové združenie. 
Spolu to bolo 42 156 Sk. 

Ďakujeme.
Získané prostriedky 2 % z dane za r. 2006 boli použité:
- na výchovu mládeže a tvorbu školských máp
- na prípravu talentovaných jednotlivcov v jednotlivých druhoch športovej orientácie
- na podporu činnosti oblastí a klubov
- na podporu organizovania súťaží
Každý daňovník, či už fyzická alebo právnická osoba (doteraz to boli iba fyzické osoby), v SR má právo poskytnúť 2 % svojej zaplatenej dane z príj-

mu za zdaňovacie obdobie jednému (alebo aj viacerým) právnemu subjektu, ktorý môže byť v danom období prijímateľom tohoto 2 %. 
Venujte svoje 2 % z dane za rok 2007 pre Slovenský zväz orientačných športov!

Získané prostriedky 2 % z dane za r. 2007 budú v zmysle stanov zväzu použité výlučne:
- na výchovu mládeže
- na prípravu talentovaných jednotlivcov za účelom čo najvyššej výkonnosti

v jednotlivých druhoch športovej orientácie
- na podporu športu pre všetkých a zdravého spôsobu obyvateľstva organizovaním 

jednoduchých pretekov pre nových záujemcov a pre občasne športujúcich - oblastné 
a miestne súťaže nenáročného charakteru.

Pohár predsedu SZOŠ v OB 2007
1. Klub OB Sokol Kysak
2. Akademik TU Košice
3. TJ Rapid Bratislava

žiaci jednotlivci spolu
M -12 W -12 M -14 W -14

1. KYS 7000 10277 7445 24 722
2. TKE 15242 6363 21 605

3. RBA 13046 953 7361 21 360
4. SPE 6012 5949 7130 19 091
5. FBA 4285 5877 10 162
6. CBA 6629 1847 8 476
7. VZA 2422 1789 2013 6 224
8. MZV 2701 2 701
9. BBA 2374 2 374

Slovenský rebríček družstiev v OB 2007
1. Akademik TU Košice
2. Klub OB Sokol Kysak
3. TJ Rapid Bratislava

M -16 M -18 M -20 M 21- M 35- M 40- M 45- M 50-
W -16 W -18 W 21- W 35- W 40- W 45- W 50- spolu

1. TKE 4372 13086 5714 18063 11703 8582 10034 13055
12523 10308 21946 13694 6302 11374 918 161 674

2. KYS 14155 13755 13335 13984 12902 8053 13643
13390 10932 8157 122 306

3. RBA 10537 6730 7020 15765 9207 6580 12943
4240 13712 12202 11259 7031 117 226

4. BBA 13516 3117 21802 9161 11909 4780 1920
14240 8804 2200 9626 11976 113 051

5. SPE 6267 8323 14103 758 8751 10145
13522 8580 8707 3280 9766 8893 4249 105 344

6. EBB 3569 13455 9283 9709 4626 3936 12140
12577 7881 7148 877 5762 90 963

7. FBA 6872 2908 19156 3566 6145 4359 8634
17000 2559 5904 77 103

8. SSN 7344 6699 3055 11212 12965 2356
7133 1456 5819 58 039

9. VZA 5615 7108 6302 4780 11041
385 6901 7235 2000 51 367



10. VBA 2419 1377 1159 9750 3361 3083 4388
5478 4165 1903 5438 42 521

11. CBA 3803 0 1855 2904 4121
2408 4911 1100 21 102

12. MZV 1293 478 163 8802
277 320 4360 15 693

13. CNR 5416 3228 4830
13 474

14. TBB 2068 1404 3821
7 293

15. ZMT 1152 2799 739
571 80 5 341

16. VKE 451 2657
3 108

17. PEZ 317 2664
2 981

18. DKE 226 1603
1 829

19. RZZ 0
1388 1 388

20. TPK 372
372

Hodnotenie pretekov celoslovenského rebríčka v OB a majstrovských pretekov v OB na rok 2007
14. - 15. apríl 2007 - Szárliget (Maďarsko) klasika (šprint)  / skrátená trať
Aj tento rok sa zaradilo jedno dvojkolo slovenského rebríčka do zahraničia. Bolo vybraté podujatie Postás Kupa, ktoré má svoju dlhoročnú tradíciu

a vysokú účasť domácich a zahraničných pretekárov. Napriek ledva rozbiehajúcej sa pretekárskej sezóne, kde pre niektorých pretekárov to boli prvé
ostré preteky po zimnej sezóne spestrenej maximálne zimnou ligou, sa ukázalo v jednotlivcoch, čo v zime natrénovali. Pre dorastenecký výber to boli
zároveň sledované preteky, ale nie nominačné pre výber na majstrovstvá Európy dorastu. Z ich výsledkov však musela trénerov bolieť hlava, lebo s
výnimkou Ringera z TKE v M -18 to bol totálny "prepadák" nielen umiestnením, ale hlavne časovými stratami na víťazov. Podobne dopadla väčšina
pretekárov a zachraňovali to len naše eliťáčky a ešte zopár jednotlivcov.

Terén bol na Slovensko veľmi netypický - strmé svahy na okraji mapy s veľkým prevýšením, mimoriadne husté porasty, ktoré sťažovali dohľadávky
a množstvo kontrol, ktoré zvádzali pretekárov. Trate však boli na daný terén mimoriadne kvalitne postavené, aj celkom dobrá mapa, avšak na nekvalit-
nom papieri, kde spotené ruky zotierali tlač. Zhromaždisko na okraji obci situované do lesíka krylo účastníkov pred silným slnkom a teplom, netypickým
na toto ročné obdobie. Trate v nedeľu boli viac vedené mimo húštin s využitím chodníkov a ciest, a tým napriek podobných dĺžok tratí ako v sobotu sa
dosahovali oveľa rýchlejšie časy.

Podujatie možno hodnotiť veľmi pozitívne a splnilo to, čo sa od neho očakávalo. Napriek mnohým škrabancom a roztrhaným dresom odchádzali
pretekári spokojní. Zaradenie pretekov SRJ v OB do Maďarska sa ukázalo ako vhodná voľba (k českej alternatíve).

5. až 6. máj 2007 - Radoľa - usporiadateľ ŽU Žilina klasika/ krátka trať
Žilinskí organizátori naštartovali túto sezónu impozantne. Vybratý terén pod Ostrým nad obcou Radoľa na Kysuciach bol oprášený po mnohých

rokoch a pritiahol na Slovensku mimoriadne početnú pretekársku kulisu. Napomohol tomu aj fakt, že podujatie sa bežalo pod hlavičkou GPS, čím sa
určite lepšie otvárali dvierka pre sponzorov a podporovateľov podujatia, ktorú usporiadatelia na naše pomery veľmi dobre využili.

Po športovej stránke napriek kopcovitému, typicky kysuckému terénu, boli trate postavené kultivovane a dĺžkovo optimálne. Množstvo ciest a
rúbanísk zvádzalo k podceňovaniu orientácie, v dohľadávkach sa kopili mnohé chyby, čo pri množstve kontrol znásobovalo časy pretekárov. Priemerné
časy cez 10 minút na 1 km vypovedajú o náročnosti terénu a tratí. Preteky aj mapa sa všeobecne ľuďom páčili, popretekové šumy vždy nespokojných
pretekárov tentoraz neboli, čo svedčí, že to boli preteky na veľmi dobrej športovej a organizačnej úrovni. Napriek dažďu a rozblateným cestám boli
nedeľné preteky na krátkych tratiach veľmi rýchle, ale s menšou náročnosťou na dohľadávky, čo spôsobilo veľmi vyrovnané výsledky.

Obdivuhodný bol aj prístup personálu z chate Ostré, kde boli ubytovaní pretekári a bez problémov a reptania umožnili všetkým súťažiacim sa zložiť
v jedálni. Napriek blatu a špine mohli aj využívať spoločné sprchy v objekte. Jedálny lístok bol cenovo veľmi prijateľný a jedlá výborné. Objednávky brali
do hlbokej noci podľa záujmu jednotlivcov. Personál chaty bol ukážkou ako by sa malo podnikať v cestovnom ruchu na Slovensku. Skvele zosúladený
tím organizátorov pripravil technicky výborné preteky, škoda len, že im neprialo počasie.

V rámci vyhlásenia výsledkov, ktorého sa osobne zúčastnil primátor Žiliny, boli vyhlásení aj víťazi slovenského rebríčka za rok 2006 a netradične sa
losovala aj tombola, hlavnou cenou bol osobný počítač firmy DigiPRO. 

26. máj 2007 - Medzinárodné majstrovstvá SR na KT - Herľany  - usporiadateľ ATU Košice
Majstrovské preteky sa uskutočnili na "orienťácky" novom mieste, v obci Herľany, známym svojim gejzírom, ktorý mali možnosť účastníci pretekov

pozorovať v činnosti. Priestor pretekov sa nachádzal na úpätí pohoria, pričom pozvoľne stúpal v dobre priebežnom listnatom lese. Stredná časť mapy
sa vyznačovala množstvom terénnych detailov a horná časť skalnými pasážami. Bol to ideálny typ terénu pre preteky na krátkych tratiach a štafetách.

Zhromaždisko, umiestnené po oba dni na okraji mapy, priamo v kúpeľnom parku obce, poskytovalo kvalitný štandard pretekárom - parkovisko, bufet,
lavičky a pod. Kvalitne spracovaný informačný systém s výsledkovou listinou podtrhovali punc úrovne súťaže.

Samotné trate boli postavené do orientačne najťažších pasáží. Dĺžky boli primerané a smerné časy víťazov boli dodržané. Dostatok kontrol na tra-
tiach zvádzal pretekárov k chybám, nakoľko v orientačne neprehľadnom teréne sa robili "pre istotu" exkurzie ku kontrolám na obzore. Ako jeden z
hendikepov vidím hlavne to, na čo poukazovalo nemálo pretekárov. Vrstevnice nedisponovali spádnicami a pri takom zvlnenom a členitom teréne
jednoducho sa nedalo vyčítať, či ide o kopec alebo údolie a ísť vabank do dohľadávky nie vždy každému vyšlo. Toto je ďalšia z ukážok nedostatkov ukra-
jinského mapovania, ale sme momentálne v situácii takej, že keď nie sú vlastné sily, musíme akceptovať aj toto.

Vyhlasovanie pretekov bolo adekvátne majstrovským súťažiam a prebehlo priamo v cieli pretekov. Celkovo preteky možno hodnotiť ako mimoriadne
vydarené, čo podporilo aj nádherné počasie.

27. máj 2007 - Medzinárodné majstrovstvá SR štafiet - Herľany  - usporiadateľ ATU Košice
Preteky štafiet prebehli na tom istom mieste ako predchádzajúci deň. Stavba tratí bola postavená zaujímavo, bez zbytočných prehnaných dĺžok, čím

boli preteky aj pre divákov zaujímavé. Verejná kontrola nebola umiestnená vzhľadom na excentricky umiestnené zhromaždisko pretekov na mape, čo
však nebolo handikepom. 

Hromadný štart pretekárov sa konal naraz pre všetky kategórie z malého parkoviska pod cieľom, po ktorom nasledovalo dlhé tiahle stúpanie až do
jemných terénnych pasáží. Stúpanie postupne roztiahlo peletón, lebo hneď ukázalo, kto je na tom ako bežecky. Určité miesta na trati boli pre pretekárov
mimoriadne zradné, lebo poradie na úsekoch sa veľakrát napriek jasnému náskoku pretekárov menilo. Trate boli postavené dynamicky rýchle a orien-
tačne optimálne náročné. Napriek tomu v hlavných kategóriách boli obrovské rozdiely medzi štafetami, čo svedčí o veľkej výkonnostnej nevyrovnanosti
pretekárov. Jednoducho, za tými najlepšími z elity je priepastný rozdiel, ktorý sa potom prejavuje v strate desiatok minút.



Vyhlásenie medailistov bolo dôstojné, za početnej diváckej kulisy pretekárov. Pretekárov neodradil pri vyhlasovaní ani nečakaný lejak - priam prietrž
mračien, napriek tomu zotrvali všetci až do konca, čo bolo super. Aj tieto preteky štafiet mali vynikajúcu športovú úroveň a možno povedať, že nikto ani
zo západu Slovenska neľutoval cestovať takú ďalekú cestu na podujatie, ktoré určite uspokojilo po športovej stránke väčšinu.

16. - 17. jún 2007 - Limbach - usporiadateľ Klub OB Sokol Pezinok    skrátená trať/klasika
Usporiadateľ využil minuloročnú mapu zo školských majstrovstiev sveta. Priestor pretekov bol situovaný do vinohradov nad obcou Griňava a lesmi

pretkanými kameničkami a zrázmi. Les bol veľmi dobre priebežný, ale hlavne trate v sobotu boli aj značne kopcovité s prudkými stúpaniami. Nedeľné
preteky, napriek podobnému prevýšeniu mali však profil trate prijateľnejší, a preto sa nezdali subjektívne až také kopcovité. Orientačne boli obidva
preteky postavené optimálne, aj keď sa v niektorých kategóriách nevyhlo k hluchým pasážam. Krutý bol však po oba dni dobeh do cieľa, ktorý vzhľadom
na veľké teplo a záver pretekov v otvorených pasážach bol veľmi tvrdý a mnohí mleli z posledného. Určite sa dal tento dobeh vyriešiť optimálnejšie. 

Osobitnú kapitolu si zasluhuje zhromaždisko. Parkovisko áut by malo byť v rozumnom dosahu zhromaždiska pretekov a nie ako tu 1,5 km. Ťahanie
tašiek a malých detí takú vzdialenosť nie je v dnešných časoch už to pravé orechové. Chápem, že preteky boli umožnené pod podmienkou, že autá ostanú
za hranicami vinohradov, ale asi v tom prípade, treba hľadať iné zhromaždisko Nečudujme sa, že nedeľné preteky mnohí z hľadiska zákazu vjazdu
ignorovali. Treba brať do úvahy pri výbere zhromaždiska aj také faktory, že auto, či autobus je aj záloha na nepriazeň počasia a pod. 

Po športovej stránke však preteky boli veľmi úspešné, kvalitný organizátorský servis a k tomu tradičný pezinský domáci bufet. V sobotu podvečer
boli pretekári pozvaní na slávnostné otvorenie novej klubovne organizátorov, ktorú si dokázali postaviť z vlastných zdrojov a za podpory mesta, ktorá im
poskytla pozemok pri amfiteátri. Neuveriteľný entuziazmus členov ukázal ostatným, čo sa dá aj v dnešných ťažkých ekonomických časoch dokázať.

Vyhlásenie výsledkov prebehlo v nedeľu za obidva dni ako súčet časov. Vyhlásenia výsledkov sa zúčastnil aj osobne primátor Pezinka, škoda však,
že mnohí už nedočkali tento záver a nevytvorili väčšiu športovú kulisu. Takí sme však už Slováci!

9. - 12. august 2007 - KARST Cup - usporiadateľ ATU Košice 
4-etapové preteky sa bežali v staronovom teréne Plešiveckej planiny, kde sa po dlhej odmlke bežalo minulý rok. Tradične pekné letné počasie, ale

s príjemnou teplotou v zalesnených partiách planiny po 4 dni preverovali orientačnú zdatnosť pretekárov. Skrátená, resp. klasická trať týchto etáp bola
primerane postavená aj s rozvrhnutím občerstvovačiek, ktoré boli v minulosti často cieľom kritiky. 

1. a 2. etapa prebiehala vo východnej časti Plešiveckej planiny s otvorenými pasážami. Cieľ všetkých etáp bol na tom istom mieste, vzdialený cca
600 m od výstupiska z autobusov.

Organizátori z ATU Košice potvrdili skvelú organizáciu práce pri príprave takýchto pretekov. Doprava klapala spoľahlivo, vybavenie zhromaždiska
vzhľadom na poľné podmienky bolo primerané, sociálne zariadenia a sprchy dostatočne nadimenzované. Tradičné centrum pretekov v Gombaseku však
z hľadiska vybavenosti sociálnymi zariadeniami a možnosťami stravy je z roka na rok horšie a odzrkadľuje stav rozvoja cestovného ruchu v menej
navštevovaných regiónov Slovenska, aj keď vzhľadom na krasové atraktivity okolia by mohlo výrazne prosperovať. Táto kritika však nie je mierená
košickým usporiadateľom.

1. september 2007 - usporiadateľ Kobra Bratislava krátka trať
Na tradičnom mieste v Jozefkovom údolí nad obcou Sv. Jur, ako takto pred rokom, klub Kobry usporiadal v rámci 2-och dní 3 bežecké podujatia.

Doobeda sa bežali na výreze minuloročnej mapy, ale v mierke 1:5 000 rebríčkové preteky na krátkych tratiach. Trate boli zaujímavo postavené s
množstvom kontrol a ultra krátkymi dĺžkami. Napriek tomu sa dosahovali časy v zmysle pravidiel - teda staviteľ trate to odhadol výborne. 

Negatívom týchto pretekov, čo je aj mementom pre iné oddiely do budúcnosti, dôsledná kontrola nákresov tratí a piktogramov, čo je vizitkou práce
hlavného rozhodcu. Chýbajúca 1. kontrola v opisoch jednej združenej trate zahŕňajúcej 4 trate dala vážnu trhlinu o regulárnosti tratí tých kategórií, ktorí
o tejto veci neboli informovaní. Každý sa s takouto vecou vyrovnáva inak. Vzhľadom na charakter veľmi krátkej trate, kde bolo treba správne detekovať
posun v opisoch, nehovoriac o reakcii pri dobehu na prvú kontrolu, objektívne to nebolo po športovej stránke "kóšer". Sekcia OB pre ďalší rok urobí vo
vykonávacích predpisoch doplnok tak, že na majstrovských pretekoch musí byť na mape opis kontrol. Voľne dostupný ďalší opis bude len doplnkom, resp.
pomôckou pretekára k lepšej čitateľnosti. 

1. september 2007 - Medzinárodné M SR v šprinte - usporiadateľ KOBRA Bratislava        
Zaujímavo navrhnuté trate šprintu v zalesnenej partii okolia zrúcaniny hradu Biely kameň nad Jozefkovým údolím na neuveriteľne krátkych tratiach

- cca 0,8 až 1,5 km, ale s množstvom kontrol nesplnili hlavne parametre času víťazov v kat M -18 (čas víťaza 7 min.) je absolútne najkratšou majstrovskou
traťou v histórii.  Ostatné trate boli tesne pod odporúčanou minutážou, čo sa dá tolerovať vzhľadom na 2 preteky za deň. Trate boli síce orientačne veľmi
zaujímavé a krásne, orientačne na dohľadávku v hradných zrúcaninách aj náročné, ale nesplnili to, čo hovoria pravidlá o charaktere pretekov v šprinte,
kde je hlavným prvkom veľmi rýchly beh. Neviem, či víťazne priemery okolo 10 minút sú podľa toho veľmi rýchle, ale ako experiment to nebolo zlé.
Preteky sa väčšine pretekárom pozdávali a v kombinácii s doobedňajšími pretekmi na KT mali svoju logiku. 

Rezervu mal však staviteľ tratí, ktorý si nedostatočne overil všetky miesta kontrol a ich umiestnenie, vo vzťahu s okolitými odrazovými prvkami mapy.
Dotklo sa to hlavne mužskej elity a niektorých ďalších tratí, kde údolie v strmom svahu za hradom bolo úplne mimo ako na mape a jeden kameň pri hrad-
bách bol min. 30 m bokom, nehovoriac o posune mapy, ktorú sú hlavní funkcionári nevšimli, ale pretekári áno. Pri takom šprinte sú to veľmi podstatné
chyby. Zbytočný bol aj výšľap v záverečnej časti tratí. Treba však povedať, že mnohí si to v rámci honby pretekára pred sebou ani nevšimli, ale Krajčíka
to stálo medailu.

2. september 2007 - usporiadateľ KOBRA Bratislava klasická trať
Nedeľné preteky prebiehali ako rebríčkové preteky na klasických tratiach. Mapa z minulého roku bola vyhovujúca. Trate boli postavené orientačne

dosť náročne a primeranej dĺžky vzhľadom na klasiku. Dĺžka tratí a členitosť terénu poriadne preverili pretekárov a napriek posledných stovák metrov trate
idúcej iba dole kopcom, sa mnohí ledva doplazili do cieľa. Staviteľ trate sa však zhostil svojej pozície výborne a výsledky zodpovedali predpísaným  hod-
notám.

Po dobehnutí pretekárov prebiehalo vyhlásenie výsledkov Majstrovstiev Slovenska v šprinte a následne vyhlásenie ceny Sporka ako súčet ostat-
ných dvoch pretekov. Napriek sobotnému "fo-pa" s opismi treba organizačnú aj športovú stránku pretekov hodnotiť pozitívne.

28. september 2007 - Medzinárodné majstrovstvá SR v nočnom OB 
- usporiadateľ Klub OŠ Ružomberok a TJ Slávia Ekonóm Banská Bystrica 
Netradičné miesto pretekov v Hrabove nad Ružomberkom privítalo každým rokom sa zväčšujúcu skupinu vyznávačov nočného OB. Hlavne v

mužských kategóriách bola celkom slušná konkurencia aj so zahraničnou lastovičkou. Orientačne ťažký horský terén na nočný OB vzbudzoval u
pretekárov rešpekt, ale trate boli postavené primerane na možnosti, čo umožňovala mapa a terén. Staviteľ tratí sa snažil využívať k postupom cesty a
výrazné orientačné objekty, pričom 1 až 3 kontroly na príslušnej trati boli postavené tak, aby rozhodli, o kvalite a orientačnej presnosti pretekári v nočnej
orientácii. Niekedy navonok triviálne dohľadávky v nočných podmienkach a dažďa boli pre mnohých tvrdým sústom.

Vzhľadom na ťažký podklad sa nikto nezranil, ani nestratil a určite všetci, čo to prešli boli spokojní. Organizačne sa nedá nič vytknúť Bystričanom, ako
technickému zabezpečeniu pretekov a dúfajme, že tradícia aspoň jedného nočného OB v roku bude pokračovať aj v nasledujúcej sezóne.

29. september 2007 - Medzinárodné majstrovstvá SR v OB na klasických tratiach
- usporiadateľ Klub OŠ Ružomberok a ŽU Žilina 
Dlhodobo avizovaný priestor pretekov, atraktívnosť prostredia a orientačná náročnosť v teréne pritiahla rekordnú účasť pretekárov (s výnimkou Karst

Cupu). Sľubované hady, plazy a medvede Kingom sa nesplnili, ale niektorí si aspoň zaplazili. Super atraktívny štart, na ktorý sa išlo kabínkovou lanovkou
na vrchol mapy vôbec neznamenal, že pôjdu pretekári iba dole kopcom - bol to omyl a hlavne "eliťáci" si užili poctivých 750 výškových metrov. Tí najlepší
to zvládli v limite, čo svedčí o ich bežeckej kvalite, ale polovica poľa v hlavnej mužskej kategórii to v závere len odpochodovala. Inštancia vypísania limitov
tu bola na mieste, aj keď sa počas pretekov 2x menili, čo svedčí o zlej koordinácii staviteľa trate s rozhodcom.



Čakanie na štart verejných kategórií v momentálnych slovenských podmienkach nemá opodstatnenie. Zbytočne sa predlžujú preteky, nehovoriac o
čakajúcich vo veternom počasí. Túto vec musí do budúcna vyriešiť sekcia OB zmenou v súťažnom poriadku.

Trate boli orientačne veľmi zaujímavo postavené. Striedali sa pasáže s krátkymi úsekmi medzi kontrolami až po "laufy" krížom cez mapu, ktoré
umožňovali variantnosť postupov. Náročnosť tratí plne zodpovedala typu podujatia a potvrdila, že kto trénuje, aj bol v popredí výsledkovej listiny. V takom-
to teréne sa na náhody spoliehať nedá. Na týchto pretekoch sa však ukázalo, že hlavný rozhodca si vôbec nesplnil stanovené povinnosti v pravidlách.
Keby to tak bolo, neboli by umiestnené kontroly na miestach, ktoré vôbec nezodpovedali mape, či už výškovo, resp. polohovo. Nemohlo sa stať to, že
stužkové trate mali prakticky rovnakú trať ako M,W -12, a že kategória N (nábor) určená pre úplných laikov bola na úrovni náročnosti kondičnej trate s
ťažkými postupmi pre začiatočníkov. Toto platí aj pre hodnotenie nedeľných pretekov.

Zhromaždisko situované pri parkovisku v bezprostrednej blízkosti lanovky bolo dobré a umožňovalo sa aj schovať, ak by prišlo zlé počasie. Avšak
babie leto, aké už nikto vari nečakal, umocnilo ešte výborný dojem z týchto pretekov.

30. september 2007 - usporiadateľ Klub OŠ Ružomberok a ŽU Žilina skrátené trate 
Na tom istom mieste, ale s iným miestom štartu sa bežali nedeľné preteky na krátkych tratiach. Trate prebiehali v spodnej časti mapy, ale boli tiež

fyzicky veľmi náročné, hlavne pre ich kopcovitosť Usporiadateľ pre všetkých uvádzal nulové prevýšenie - ale nikto tomu predom neveril.
Trate boli orientačne zaujímavo postavené a hlavne rýchle. Škoda však - a to sa týka aj sobotných pretekov - že staviteľ tratí sa nevyhol pasážam

v mape, ktoré nesedia, lebo potom boli dohľadávky na náhodu. Išlo hlavne o strmý svah so skalnými stenami tesne pred cieľom, ktorej partia polohovo
a hlavne výškovo vôbec nesedela. Raritou bola kontrola kameň, ktorá bola použitá na všetkých 3 pretekoch, kde okolie absolútne nesedelo a kontrola
bola osadená každý deň na inom kameni, aj keď na mape bol nakreslený iba jeden. To sa nie vždy podarí! 

Napriek tejto kritike sa trojlístok organizátorov zhostil tohto orientačného víkendu solídne a veríme, že znova na nohy vstávajúci klub OŠ
Ružomberok v budúcnosti oživí náš šport pretekmi v takto zaujímavých priestoroch. Vďaka patrí aj členom zo ŽU Žilina a EBB sa technickú pomoc, bez
ktorej by ju klub z Ružomberka sám nedokázal usporiadať. Ako memento do budúcnosti treba brať hazardovanie so záložným meraním - opisovanie
čísiel čipov je určitým riešením, ale bez štartových čísel zvládnuť vyše 250 pretekárov je viac ako ťažké. 

Hodnotenie mapy a jej nedostatkov prenechávam mapovej komisii.

Všeobecné zhodnotenie pretekov v roku 2007
S výnimkou Kobry (domapované iba výrezy s pôvodnej mapy) a čiastočne ATU Košice prebehli ostatné preteky na nových mapách, aj keď prvotne

boli použité v roku 2006 na významných svetových podujatiach. Aj keď sa rodil tohtoročný kalendár pretekov veľmi ťažko, tak ako vždy, obsadili sa všetky
majstrovské preteky.

Zaradením pretekov v Maďarsku sme spestrili kalendár súťaží, čo hodnotíme pozitívne. Tento trend bude pokračovať a pravdepodobne sa do
kalendára zaradia aj iné zahraničné destinácie, ako Poľsko a Čechy. Všetko bude závisieť od aktuálneho záujmu o usporiadanie pretekov na Slovensku. 

Pozitívom je aj renesancia nočného OB, kde sa podarilo už štvrtý  rok po sebe zaradiť majstrovské preteky do kalendára. 
Negatív z organizácie pretekov je stále dosť, aj keď mnohé bežný pretekár nemusí priamo pociťovať. Stále sa opakujú chyby, i napriek stálemu

upozorňovaniu vo vykonávacích predpisoch, či seminároch rozhodcov. Hlavný rozhodca na mnohých pretekoch nie je prítomný, resp. vôbec nevie, akú
má vlastne funkciu. Tá najhlavnejšia úloha je kontrolovať! Keby to tak bolo, nemôžu sa stávať chyby s opismi kontrol, chýbajúce prevýšenia a dĺžky tratí
na opisoch. Najčastejšie sa vyskytuje rozpor medzi údajmi zverejnenými v pokynoch ku pretekom a realite na opisoch. Hlavnou úlohou je kontrolovať a
usmerňovať staviteľa tratí aj v otázke dodržania limitu, či vhodnosti umiestnenia kontroly. Na máloktorých pretekoch však na Slovensku hlavný rozhod-
ca kontroluje stavbu trate v teréne, čo sa najvypuklejšie prejavilo v Ružomberku.

Pre nábor, stužkové trate a kategórie M -12, W -12 mnohí usporiadatelia nepripravujú slovné opisy kontrol. Pre začiatočníkov je to tvrdý oriešok a
bez cudzej pomoci to nevylúštia. Veď aj mnohí skúsení pretekári majú v piktogramoch chaos a mýlia si plošinku s vývratom, či stromom a pod. 

Usporiadatelia stále podceňujú informačný faktor o prevýšení trate. Buď ho vôbec neuvedú, alebo ho len tak strelia od pása. Potom sa nemôže stať,
že po poctivom premeraní trate sa zistí, že namiesto 250 m sa reálne v ideálnom postupe nastúpalo 380 m. S dôsledným využitím programu Orienteering
organizer či OCAD 9, je to  pri stavbe tratí hračka a nemôže prísť ani k chybe v opisoch kontrol.  

Mnohí pretekári nemajú vo výsledkoch uvedené registračné čísla. Potom reklamujú, že sa neobjavujú v hodnotení rebríčka. Je vecou materských
oddielov a klubov, aby si urobili poriadok v registrácii svojich členov a tieto v prihláškach uvádzali. Svoju vinu nesú aj samotní pretekári, nakoľko nerele-
vantné údaje si nenechajú opraviť priamo na podujatí. Na zväzovej stránke si každý môže overiť, aké má registračné číslo. Smutné je však aj to, že
mnohí aj skúsení pretekári, ani nevedia, čo to je a aké je ich osobné registračné číslo!

Usporiadateľom zo strany SZOŠ bude poskytnutý príspevok:
Na základe vyhodnotenie celoslovenských súťaží v OB, sekcia OB skonštatovala, že hodnotené preteky v zmysle vykonávacích predpisov na rok

2007 splnili podmienky pre pridelenie príspevkov za technické zabezpečenie z prostriedkov SZOŠ pridelených sekcii OB, a to takto:
ŽU Žilina 2 x 1500 Sk      celkom 3 000 Sk
Ekonóm Banská Bystrica   1 x 1500 Sk       celkom 1 500 Sk
ATU Košice 2 x 1500 Sk celkom 3 000 Sk

4 x 1000 Sk   celkom 4 000 Sk 
Sokol Pezinok      2 x 1500 Sk celkom 3 000 Sk
Kobra Bratislava     750 + 1500 + 1000 Sk celkom 3 250 Sk

CELKOM:           17 750 Sk

Poznámka:
V prípade ŽU Žilina sa príspevok neprideľuje za preteky GPS - toto podujatie bolo účelovo podporené Ministerstvom školstva SR. Príspevok je iba

za preteky v Ružomberku. Z hľadiska príspevkov pre klub OŠ Ružomberok, boli príspevky priznané klubom, ktoré technicky zabezpečovali uvedené
preteky. Vzhľadom na to, že klub zatiaľ nie je riadnym členom SZOŠ (iba pridruženým), mu nemôže byť príspevok pridelený. Dohodnúť sa o vzájomnej
kompenzácii príspevkov je v kompetencii klubov EBB a VZA.

Milan Petrinec - predseda sekcie OB SZOŠ

SVETOVÝ POHÁR v ORIENTAČNOM BEHU 2007, 9. kolo - middle - 6. 10. 2007, Hohenklingen, SUI
WOMEN 7,3 km, 260 m, 20 KS (44)

1. Simone Niggli-Luder   SUI 44:09
2. Minna Kauppi    FIN    44:31
3. Angela Wild      SUI 46:10
4. Anne Margrethe Hausken NOR 46:14
5. Helena Jansson SWE 46:54
6. Dana Brozkova     CZE 46:57
7. Signe Soes      DEN 47:00

8. Heli Jukkola   FIN 47:02
9. Seline Stalder  SUI 47:33

10. Lea Müller        SUI 47:40
MEN 8,9 km, 340 m, 23 KS (49)

1. Thierry Gueorgiou   FRA 47:00
2. Matthias Merz   SUI     47:45
3. Daniel Hubmann  SUI 48:14

4. François Gonon   FRA 49:11
5. Tero Föhr FIN     49:34
6. Michal Smola   CZE  49:35
7. Baptiste Rollier  SUI 49:44
8. Pasi Ikonen FIN   49:53
9. Dominik Koch  SUI 50:30

10. Anders Nordberg NOR 50:31



SVETOVÝ POHÁR v ORIENTAČNOM BEHU 2007 - finále, šprint - 7. 10. 2007, Stein am Rhein, SUI

šprint - 12. 10. 2007
WOMEN 18  (40)            2.2 km  40 m   10 P

1. Marine LELOUP FRA 14:33 
2. Ida BOBACH     DEN 14:45 
3. Vera MADLOVA CZE 15:04 
4. Isabelle FEER  SUI 15:21 
5. Elen Katrine SKJERVE NOR 15:23 
6. Tereza PETRZELOVA CZE 15:31 

MEN 18  (49)              2.6 km  60 m   12 P
1. Matej KLUSACEK  CZE 13:50 
2. Martin HUBMANN   SUI 14:07 
3. Severin HOWALD   SUI 14:18 
4. Hakon HEGGEDAL NOR 14:24 
5. Bjugan MATHIAS  NOR 14:27 
6. Philipp SAUTER   SUI 14:39 

WOMEN 20  (33)            2.2 km  50 m   11 P
1. Maja ALM   DEN 15:14 
2. Karine D'HARREVILLE FRA 15:57 
3. Monika DOLEZALOVA CZE 16:09 
4. Line SODERLUND  DEN 16:22 
5. Miek FABRE   BEL 16:29 
6. Natalia UKHORSKAYA RUS 16:50 

MEN 20  (44)              2.6 km  75 m   13 P
1. Stepan KODEDA CZE 14:48 
2. Soren BOBACH  DEN 14:49 
3. Adam CHROMY CZE 14:59 
4. Frédéric TRANCHAND FRA 15:01 
5. Clément VALLA FRA 15:19 
6. Anders KONRING DEN 15:29

dlhá trať - 13. 10. 2007
WOMEN 18  (40)            5.6 km  170 m   14 P

1. Marine LELOUP FRA 41:28  
2. Mari Jevne ARNESEN NOR 43:57 
3. Ida BOBACH     DEN 44:32 

4. Elisabeth HENKES   BEL 46:51 
5. Tereza PETRZELOVA CZE 47:43 
6. Léa VERCELLOTTI FRA 48:55

MEN 18  (50)               7.1 km  210 m   19 P
1. Matej KLUSACEK  CZE 47:41 
2. Théo FLEURENT FRA 47:50 
3. Severin HOWALD     SUI 48:40 
4. Lucas BASSET FRA 50:20 
5. Bjarne FRIEDRICHS GER 50:36 
6. Rasmus Thrane HANSEN DEN 52:38 

WOMEN 20  (33)           6.5 km  200 m   16 P
1. Karine D'HARREVILLE FRA 50:46 
2. Ona RAFOLS  ESP 52:59 
3. Simona KAROCHOVA CZE 53:01 
4. Ida Marie BJORGUL NOR 53:23 
5. Elodie MIOTTO  FRA 55:24 
6. Tatiana ROZOVA RUS 58:52 

MEN 20  (43)              8.7 km  250 m   24 P
1. Christian BOBACH   DEN 1:01:39 
2. Adam CHROMY CZE 1:01:58 
3. Soren BOBACH   DEN 1:02:37 
4. Thibaut POUPARD FRA 1:03:40 
5. Erik SAGVOLDEN  NOR 1:03:51 
6. Ulf Forseth INDGAARD NOR 1:03:55 

štafety - 14. 10. 2007
MEN  (29)                    

1. CZECH REPUBLIC 1                      2:09:25 
Stephan KODEDA, Voytech KRAL, Adam CHROMY

2. FRANCE 1                              2:14:44 
Théo FLEURENT, Thibault POUPARD, Lucas BASSET

3. FRANCE 2                              2:19:51 
Clément VALLA, Mathieu RINGOT, Frédéric TRANCHAND

4. GERMANY 1                             2:21:48 
5. RUSSIA 1                              2:22:19 
6. SWITZERLAND 2                         2:25:39 

WOMEN  (23)                  
1. DENMARK 1                             1:43:39 

Signe KLINTING, Ida BOBACH, Maja ALM
2. FRANCE 1                              1:44:03 

Marine LELOUP, Elodie MIOTTO, Karine D'HARREVILLE
3. CZECH REPUBLIC 2                      1:45:28 

S. SVOBODNA, M. DOLEZALOVA, Eva KABATHOVA
4. NORWAY 1                              1:46:00 
5. FRANCE 3                              1:53:43 
6. FRANCE 2                              1:55:57

WOMEN 2,6 km, 45 m, 22 KS (39)
1. Simone Niggli-Luder   SUI 13:23
2. Lena Eliasson    SWE                   13:45
3. Anne Margrethe Hausken NOR   13:50
4. Seline Stalder    SUI      13:56
5. Helena Jansson SWE   14:06
6. Minna Kauppi     FIN     14:13
7. Martina Fritschy   SUI    14:21

8. Heli Jukkola   FIN    14:34
9. Lea Müller   SUI    14:34

10. Dana Brozkova   CZE     14:35
MEN 2,9 km, 55 m, 25 KS (39)

1. Thierry Gueorgiou   FRA 13:18
2. Matthias Müller   SUI     13:20
3. Daniel Hubmann SUI                   13:28

4. Tero Föhr       FIN                   13:32
5. Mikkel Lund    DEN                   13:41
6. Matthias Merz  SUI                   13:41
7. Mats Haldin     FIN                   13:44
8. Jonas Pilblad    SWE                   13:46
9. Anders Nordberg    NOR                   13:47

10. Tomas Dlabaja      CZE                   13:48

SVETOVÝ POHÁR v ORIENTAČNOM BEHU 2007 (konečné poradie)

ženy (102)
1. 745   Simone Niggli-Luder SUI  
2.   510   Heli Jukkola  FIN  
3.   427   Minna Kauppi  FIN  
4.   340   Anne Margrethe Hausken  NOR  
5.   332   Helena Jansson  SWE  
6.   311   Lena Eliasson  SWE  
7.   286   Tatyana Riabkina  RUS  
8.   279   Dana Brožková  CZE  
9.   271   Marianne Andersen  NOR  

10.   227   Ingunn Hultgreen Weltzien  NOR  
11.   215   Lea Müller  SUI  
12.   208   Emma Engstrand  SWE  
13.   197   Signe Soes  DEN  
14.   188   Lina Persson  SWE  
15.   163   Anni-Maija Fincke  FIN  
16.   160   Annika Billstam  SWE  
17.   154   Angela Wild  SUI  
18.   153   Seline Stalder  SUI  
19.   148  Bodil Holmström  FIN  

20.   143   Sara Gemperle  SUI  
21.   139   Julia Novikova  RUS  
22.   137   Paula Haapakoski  FIN  
23.   100   Katri Lindeqvist  FIN  
24.   96   Ines Brodmann  SUI  
25.   93   Eva Juřeníková  CZE  
72. 20   Martina Rákayová  SVK  
98. 4   Jana Macinská  SVK  
muži (123)

1. 700   Thierry Gueorgiou  FRA
2.   381   Anders Nordberg  NOR  
3.   347   Daniel Hubmann  SUI  
4.   344   Mats Haldin  FIN  
5.   342   Tero Föhr  FIN  
6.   265   Francois Gonon  FRA
7.   250   Damien Renard  FRA
8.   227   Audun Weltzien  NOR  
9. 225   Peter Öberg  SWE  

225   Matthias Merz  SUI  

11.   214   Emil Wingstedt  SWE  
12.   209   Oystein Kvaal Osterbo  NOR  
13.   196   Martinš Sirmais  LAT
14.   192   Michal Smola  CZE  
15.   185   Martin Johansson  SWE  
16.   179   Jon Duncan  GBR  
17.   175   Marc Lauenstein  SUI  
18.   171  Jonas Pilblad  SWE  
19.   170   Matthias Müller  SUI  
20.   161   Jarkko Huovila  FIN  
21.   151   Pasi Ikonen  FIN  
22.   146   Baptiste Rollier  SUI  
23.   143   Marten B. Boström  FIN  
24.   131   Mattias Millinger  SWE  
25.   127   Tomáš Dlabaja  CZE
54.   36   Lukáš Barták  SVK  
55.  35   Marián Dávidík  SVK  
101.  10   Michal Krajčík  SVK  
107. 8   Pavol Bukovác  SVK  

Európsky pohár juniorov 2007 v OB - 12. - 14. 10. 2007, Nant/Aveyron, FRA



Správa z MS 2007 v orientačnom behu, 18.-26.8.2007, Ukrajina-Kyjev
1. Účasť
Pretekári: Marián Dávidík, Lukáš Barták, Michal Krajčík, Ondrej Piják, Pavol Bukovác, Martina Rákayová, Jana Macinská, Jana Kršiaková
Vedúci a tréner: Jozef Pollák
2. Program 15.8.2007 cesta

16.8.2007 tréning
17.8.2007 model - šprint, long, middle
18.8.2007 kvalifikácia šprint
19.8.2007 kvalifikácia long, model - middle
20.8.2007 kvalifikácia middle
21.8.2007 voľný deň, model - middle, long, otvárací ceremoniál
22.8.2007 finále - middle
23.8.2007 finále - long, banket
24.8.2007 voľný deň, model - šprint, štafety, prezidentská konferencia
25.8.2007 štafety
26.8.2007 finále - šprint, cesta domov

3. Všeobecne
Majstrovstvá sveta 2007 na Ukrajine boli prvými zo série troch majstrovstiev konajúcich sa v najbližších rokoch u našich susedov.
Z dôvodu získania poznatkov a skúseností predovšetkým o terénoch, ale aj o doprave,stravovaní, ubytovaní, počasí a z ďalších oblastí súvisiacich

s vystúpením slovenskej reprezentácie na MS, sa skupina 4 mužov (M. Dávidík, L. Barták, O. Piják, V. Pospíšil) zúčastnila s trénerom J. Pollákom na
prelome mája a júna tréningového pobytu v dejisku MS v Kyjeve. Tréningový pobyt sa vydaril, pretekári sa oboznámili s charakterom terénov a tiež so
špecifikami tejto oblasti - voľný pohyb psov v lese, množstvo odpadkov v  najneočakávanejších oblastiach,... Získané skúsenosti z oblasti ubytovania,
stravovania a dopravy viedli (nevynímajúc cenu) k zabezpečeniu pobytu výpravy počas MS po vlastnej osi. 

Väčšia časť mužskej výpravy neodchádzala na šampionát v dobrom zdravotnom stave. Marián Dávidík odchádzal s prechladnutím, ktoré sa s ním
ťahalo celý šampionát, Lukáš Barták sa trápil so zranením zadného stehenného svalu už počas posledného mesiaca prípravy a až návšteva fyzioterapeu-
tičky v Čechách v poslednom týždni zlepšila jeho zdravotný stav, s  prechladnutím na MS odchádzal aj Ondrej Piják.

4. Doprava
9-členná výprava cestovala do Kyjeva letecky z Budapešti. V mieste šampionátu mala výprava zabezpečenú dopravu 2 osobnými autami s miestnymi

vodičmi. Takéto riešenie sa osvedčilo jednak z dôvodu znalosti dopravnej situácie v Kyjeve a tiež z dôvodu väčšej mobilnosti. Výhodou neviazanej do-
pravy na organizátora bolo aj to, že pretekári štartujúci v rozdielnych disciplínach sa mohli pripravovať v rovnakom čase v rôznych terénoch.

Počas MS sme niekoľkokrát využili aj dopravu organizátora z dôvodu povinnej dopravy organizátorskými autobusmi a tiež dopravu metrom.
Všeobecne doprava bola jedným z najslabších článkov MS - autobusy meškali, často nemali sprievodcov a vodiči nevedeli kam majú ísť. Naviac orga-
nizátori to niekedy zbytočne komplikovali - napr. pri kvalifikácii longu chceli prepravovať pretekárov a vedúcich na štart zo záchytného parkoviska na vz-
dialenosti asi 1 km dvomi mikrobusmi. Po zlých skúsenostiach z predchádzajúcich dní, výpravy nechceli riskovať a tak sa k prvému plánovanému od-
chodu dostavilo asi 5x viac účastníkov, ako bol prepravný plán organizátorov. 2 mikrobusy s kapacitou 31 miest však už pri pristavení meškali viac ako
20 minút a tak vzdialenosť cca 1 km väčšina absolvovala pešo. To samozrejme mohli všetci urobiť hneď, oznam o vzdialenosti od organizátorov prišiel
až pri neriešiteľnosti situácie.

5. Ubytovanie a stravovanie
Pre ubytovanie sme mali zabezpečené 2 dobre zariadené byty v tesnej blízkosti centra MS. Stravovanie sme si zabezpečovali sami - nákupom

základných potravín a následným varením. Aj toto riešenie sa v konečnom dôsledku ukázalo ako vhodné. Hoci pretekári mali menej pohodlia, zabránili
sme väčším zažívacím ťažkostiam, ktorým sa nevyhli viaceré výpravy stravujúce sa v hoteli v centre pretekov. Počas finálových pretekov niektorí
pretekári využili možnosť stravovania (podanie obeda) v priestoroch cieľa.

6. Počasie
V priebehu šampionátu vládlo v Kyjeve a jeho okolí veľmi horúce počasie. Toto bolo sprevádzané občasnými búrkami, prichádzajúcimi však

našťastie v nočných hodinách. 
Vysoké teploty kulminovali v najnevhodnejšej chvíli - počas finále longu. Z dôvodu veľkej straty tekutín bolo nevyhnutné dodržiavať správny pitný

režim. Počas celého pobytu sme na odporúčanie, pre pitné účely, používali vodu zakúpenú v obchodných zariadeniach.
7. Športová časť
7.1. Modelové tréningy
S ohľadom na zameranie sa pretekárov na jednotlivé disciplíny sme plánovali účasť na tréningoch. Vo všeobecnosti charakter modelových tréningov

zodpovedal charakteru samotných pretekov, snáď finále šprintu bolo vzhľadom ku konaniu sa v botanickej záhrade menšou neznámou.
7.2. Kvalifikácia šprintu
Mapa 1:5 000, e = 2,5m
Pre preteky bol použitý lesný  terén kombinovaný s parkom a s malým množstvom zastavaných priestorov. V teréne sa nachádzalo množstvo chod-

níkov, prevažoval listnatý les.
Veľmi dobrý vstup do majstrovstiev mali naši muži, všetci traja, ktorí nastúpili na štart (Marián Dávidík, Pavol Bukovác a Michal Krajčík), postúpili do

A-finále. Zo žien sa do A-finále prebojovala len Jana Macinská, škoda asi minútovej chyby Martiny Rákayovej. Pri šprinte takáto chyba často znamená
koniec nádejám. 

MA - 12 kontrol, 2.840 km, 85 m (39) MB - 11 kontrol, 2.910 km, 85 m (39)
1. Peter Öberg SWE 12:53 1.    Yurii Omelchenko UKR 13:02
2. Mats Haldin FIN 12:57 Matthias Merz SUI 13:02
3. Mikhail Mamleev ITA 13:09 3.     Anders Nordberg NOR 13:12

13. Michal Krajčik SVK 13:59 5.     Marian Dávidík SVK 13:31
MC -  11 kontrol, 2.820 km, 85 m (39) WA-10 kontrol, 2.250 km, 65 m (27) 

1. Thierry Gueorgiou FRA 12:15 1.     Heli Jukkola FIN 11:52
2. Martin Johansson SWE 12:38 2.     Sara Gemperle SUI 12:31
3. Daniel Hubmann SUI 12:43 3.     Anne Konring Olesen DEN 12:47
9. Pavol Bukovac SVK 13:09 20.     Jana Kršiaková SVK 14:58

WB-10 kontrol, 2.320 km, 65 m (27) WC-10 kontrol, 2.300 km, 65 m (28)
1. Ingunn Hultgreen Weltzien  NOR 11:56 1.    Simone Niggli SUI 11:34
2. Helena Jansson SWE 11:58 2.     Lena Eliasson SWE 11:46
3. Hanny Allston AUS 12:25 3.     Marianne Andersen NOR 11:53

13. Jana Macinská SVK 14:14 17.     Martina Rákayová SVK 14:16



7.3. Kvalifikácia long
Mapa 1:15 000, e = 5m
V teréne kvalifikácie longu sa nachádzalo niekoľko hlbokých erozívnych rýh so strmými svahmi. Prevažne listnatý les bol kombinovaný s otvorenými

a polootvorenými priestormi zarastenými vysokou trávou a podrastom. V takomto teréne bol výhodný štart v závere štartového poľa.
Z našich štartujúcich pretekárov s prehľadom postúpil Lukáš Barták, postup sa podaril aj Michalovi Krajčíkovi a Jane Macinskej. Pavol Bukovac sa

zameriaval hlavne na úspešné vystúpenie v šprinte, o jeho štarte bolo rozhodnuté kvôli M. Dávidíkovej zdravotnej indispozícii a štart mal využiť v danej
situácii na kvalitný tréning. Nakoniec mu postup ušiel pomerne tesne. Martina Rákayová sa ani pri tomto štarte nevyhla  asi 5 minútovej chybe, čo zna-
menalo, že do A-finále nepostúpila. Najmladšia z dievčat Jana Kršiaková v tejto disciplíne neštartovala.

MA-17 kontrol, 8,9 km, 360 m (38) MB-17 kontrol, 8,9 km, 360 m (36)
1. Marc Lauenstein SUI 0:57:40 1.    Matthias Merz SUI 0:54:36
2. Mikhail Mamleev ITA 0:58:04 2.    Yurii Omelchenko UKR 0:55:57
3. Valentin Novikov RUS 0:58:16 3.    Andrey Khramov RUS 0:56:00

17. Pavol Bukovac SVK 1:10:09 15.    Michal Krajčík SVK 1:03:16
MC- 17 kontrol, 8,9 km, 360 m (38) WA-12 kontrol, 5,9 km, 220 m (26)

1. Philippe Adamski FRA 0:57:28 1.    Simone Niggli SUI 0:43:25
2. Roman Efimov RUS 0:59:14 2.    Minna Kauppi FIN 0:46:17
3. Lukáš Barták SVK 1:00:40 3.    Tatyana Riabkina RUS 0:46:36

17.     Martina Rákayová SVK 1:00:26
WB-11 kontrol, 5,9 km, 220 m (25) WC-12 kontrol, 5,9 km, 220 m (26)

1. Lea Mueller SUI 0:46:36 1.     Anne Margrethe Hausken   NOR 0:47:52
2. Julia Novikova RUS 0:48:37 2.     Heli Jukkola FIN 0:48:53
3. Signe Soes DEN 0:48:40 3.     Lina Persson SWE 0:51:29

15. Jana Macinská SVK 0:57:43
7.4. Kvalifikácia middle
Mapa 1:10 000, e = 2,5m
Kvalifikácia middle sa bežala v teréne bohatom na detaily. Pretekárom výrazne sťažovala pohyb v teréne piesková podložka pod nohami, znížená

viditeľnosť a tiež vyskytujúci sa podrast. Opäť bolo výhodou vylosovanie v druhej časti štartového poľa.
Z našich  pretekárov sa najlepšie výkony podarilo podať Mariánovi Dávidíkovi, Lukášovi Bartákovi a Martine Rákayovej, ktorá sa na MS v tejto dis-

ciplíne konečne chytila. Títo traja postúpili do A-finále, pre Janu Macinskú brána A-finále zostala tesne zatvorená, Jana Kršiaková vzhľadom na vek a
skúsenosti odviedla dobrý výkon, na postup do finále to však nestačilo. Výraznej chyby sa pri koncentrácii dopustil Ondrej Piják, ktorý prebehol vedľa
poslednej kontroly bez jej orazenia. Na postup by však jeho výkon aj tak nebol postačujúci.

MA- 15 kontrol, 5,2 km, 70 m (40) MB-15 kontrol, 4,9 km, 70 m (42)
1. Valentin Novikov RUS 28:54 1.     Thierry Gueorgiou FRA 26:02
2. Anders Nordberg NOR 28:59 2.     Holger Hott NOR 27:47
3. Martins Sirmais LAT 29:00 3.     Pavlo Ushkvarok UKR 27:52
8. Marián Dávidík SVK 30:23 11.      Lukáš Barták SVK 30:25

MC-14 kontrol, 4,9 km, 70 m (41) WA-13 kontrol, 4,0 km, 55 m (29)  
1. Daniel Hubmann SUI 26:44 1.    Tatyana Riabkina RUS 26:52
2. Jonn Are Myhren NED 27:23 2.    Simone Niggli SUI 27:09
3. Julian Dent AUS 27:32 3.    Emma Engstrand SWE 27:30

Ondrej Piják SVK disk 16.    Jana Macinská SVK 36:41
WB-12 kontrol, 4,0 km, 55 m (29) WC-13 kontrol, 4,0 km, 55 m (29)

1. Heli Jukkola FIN 26:43 1.    Helena Jansson SWE 26:28
2. Hanny Allston AUS 28:53 2.    Paula Haapakoski FIN 27:51
3. Annika Billstam SWE 29:24 3.    Marianne Andersen NOR 28:02
8. Martina Rákayová SVK 32:16 18.    Jana Kršiaková SVK 37:16

7.5. Finále middle
Mapa 1:10 000, e = 2,5 m
Susedný terén s terénom kvalifikácie na tejto trati dostatočne preveril orientačné a fyzické schopnosti  pretekárov. V porovnaní s pretekmi kvalifiká-

cie bol terén ešte náročnejší a vyžadoval si, tak ako sa to pri pretekoch middle vyžaduje, maximálnu koncentráciu na celej trati. 
Naši reprezentanti, ktorí nastúpili na štart v tejto finálovej disciplíne sa vo výsledkoch nestratili. Martina Rákayová štartujúca z našich najskôr, odvied-

la v lese spoľahlivý, veľmi dobrý výkon. Obsadila  21. miesto, čo ju zaradilo na významnom svetovom podujatí opäť medzi širšiu svetovú špičku. Z mužov
skôr štartujúci Lukáš Barták sa dlho držal v popredí. Dve kontroly pred diváckym prebehom však urobil veľkú paralelnú chybu a z hry o dobré umiest-
nenie bol von. Marián Dávidík, hoci hendicepovaný zhoršeným zdravotným stavom, chcel dokázať, že middle je trať, ktorá mu sedí. Do karát mu hral aj
typ terénu, ktorý Mariánovi vyhovuje. Dobehol na výbornom 13. mieste, škoda, že sa nepodarilo vyvarovať drobným chybičkám, 6. miesto nebolo až tak
vzdialené.

Finále ženy - 14 kontrol, 5,1 km, 90 m (45)
1. Simone Niggli SUI 32:13
2. Heli Jukkola FIN 33:18
3. Marianne Andersen NOR 34:14
4. Minna Kauppi FIN 34:17
5. Helena Jansson SWE 35:01

6. Tatyana Riabkina RUS 35:28
21. Martina Rákayová SVK 43:06

Finále muži - 17 kontrol, 6,2 km, 110 m (44)
1. Thierry Gueorgiou FRA 32:21
2. Tero Fohr FIN 34:22

3. Valentin Novikov RUS 34:30
4. Anders Nordberg NOR 34:43
5. David Andersson SWE 34:50
6. Jonn Are Myhren NED 35:09

13. Marian Davidík SVK 35:52
34. Lukas Bartak SVK 42:01

7.6. Finále long
Mapa 1:15 000, e = 5m
Úmorná horúčava (v tieni až 38 st.) značným spôsobom sťažila podmienky pri finálových pretekoch na dlhej trati. Technicky terén nebol až tak

náročný, nachádzalo sa v ňom veľa chodníkov a ciest. Tak ako to však na dlhej trati má byť, orientačná náročnosť trate vyplývala predovšetkým z výberu
postupov. Hlboké rýhy s bažinami a so strmými svahmi častejšie priviedli pretekárov do rozpakov, ktorý postup je najvýhodnejší. Napriek popretekovej
analýze postupov, kde sa zistilo, že z hľadiska voľby, bola trať postavená veľmi dobre, možno konštatovať, že to bola v histórii jedna z najslabších
tratí. Tento dojem bol spôsobený už uvedeným množstvom ciest, ale hlavne tým, že by sa nemalo stať, aby na MS pri dlhej trati pretekári mali možnosť
bežať viac ako 2km po rušnej asfaltovej ceste.

My sme v tejto disciplíne mali na štarte opäť trojicu pretekárov. Najskôr štartovali mladí perspektívni Jana Macinská a  Michal Krajčík. Jana odviedla
na trati priemerný výkon, urobila na trati jednu väčšiu chybu pri voľbe a dobehla nakoniec na 41. mieste. Junior Michal podal veľmi bojovný výkon a dobe-
hol na veľmi solídnom 32. mieste. Vzhľadom k veku obidvoch sa dá na takomto výsledku začať budovať.



Najväčšie nádeje sme vkladali na tejto trati do Lukáša Bartáka. Sám sa hlavne aj mentálne na túto disciplínu celú sezónu pripravoval. Na pohode
mu určite nepridalo vleklé zranenie. Finálové preteky nezačal najlepšie, postupne sa však dostal do dobrého tempa. 16. miesto, ktoré obsadil, je výborný
výsledok, no aj on sám chcel určite dosiahnuť viac. Konkurencia je však veľmi silná a každé zaváhanie na trati alebo zdravotný hendikep sa pod výsle-
dok podpíšu.

7.7. Štafety
Mapa 1:10 000, e = 5m
Terén, v ktorom sa uskutočnili preteky štafiet bol zhodný s terénom finálových pretekov na dlhej trati, zhodný bol aj cieľový priestor.
Štafety boli disciplínou, na ktorej úspešnom priebehu snáď skoro všetkým minimálne tak záležalo ako na individuálnych výsledkoch. Muži cítili šan-

cu, že by pri vyrovnaných výkonoch mohli vylepšiť doterajšie najlepšie umiestnenie slovenskej štafety na MS (Japonsko 2005 - 8. miesto), ženy zase
chceli dokázať, že aj ako štafeta na MS patria.

Najskôr odštartovali ženy. Štafetu rozbiehala najmladšia - Jana Kršiaková. Nepodarilo sa jej síce udržať v hlavnom balíku pretekárok, čo je pri
štafetách veľmi dôležité, podala však bojovný výkon. Dievčatá na ďalších úsekoch v poradí Jana Macinská, Martina Rákayová, odviedli svoje štandard-
né výkony. Neboli to ani výkony z kategórie extra, ale ani z kategórie zlé. Martina nakoniec finišovala na 15. mieste, čo je umiestnenie v 2/3 štartového
poľa, čo je po dlhej štafetovej odmlke prijateľné.

Mužskú štafetu rozbiehal najskúsenejší Marián Dávidík. Jeho úlohou bolo udržať čo najdlhšie kontakt s čelom pretekov. To sa Mariánovi podarilo,
dobehol na 8. mieste a predával na druhý úsek vybiehajúcemu Ondrejovi Pijákovi s prijateľnou stratou na čelo. Ondreja zastihli MS v ťažko pocho-
piteľnom koncentračnom útlme. Po hláseniach, že sa drží na trati veľmi dobre a po dobehnutí  do cieľa na 10. mieste prišla studená sprcha. Ondrej na
trati vynechal triviálnu kontrolu, štafeta bola diskvalifikovaná. Lukáš Barták svoj úsek ešte absolvoval, o diskvalifikácii sa dozvedel až po dobehnutí do
cieľa. V každom prípade je potrebné poučiť sa aj z tejto situácie.

Finále - ženy, 23 kontrol, 11,9 km, 300 m (45)
1. Minna Kauppi    FIN 1.20.17

Heli Jukkola FIN 1.20.17
3. Simone Niggli SUI 1.21.48
4. Anne Margrethe Hausken  NOR 1.23.19
5. Marianne Andersen NOR 1.23.47

6. Hanny Allston AUS 1.24.17
41. Jana Macinská SVK 1.44.29

Finále  -muži, 28 kontrol, 18,2 km, 550 m (45)
1. Matthias Merz SUI 1.44.28
2. Andrey Khramov RUS 1.48.06

3. Anders Nordberg NOR 1.48.36
4. Mats Haldin FIN 1.48.52
5. Vyacheslav Mukhidinov UKR 1.49.45
6. Roman Efimov RUS 1.49.50

16. Lukáš Barták SVK 1.53.52
32. Michal Krajčík SVK 2.03.28

ŽENY,  17+17+14 kontrol, 6,1+6,1+5,4 km, 150 m (24)
1. Finland 1.46.35

Paula Haapakoski  00:39:51 00:39:51
Heli Jukkola 00:36:34 01:16:26
Minna Kauppi 00:30:09 01:46:35

2. Sweden 1.47.41
Annika Billstam 00:38:09 00:38:09
Emma Engstrand 00:39:25 01:17:34
Helena Jansson 00:30:06 01:47:41

3. Norway 1.47.50
Ingunn Hultgreen Weltzien  00:40:06 00:40:06
Marianne Andersen 00:37:00 01:17:06
Anne Margrethe Hausken   00:30:43 01:47:50

4. Switzerland 1.51.35
(Martina Fritschy, Lea Mueller, Simone Niggli)

5. Russia 1.53.02
(Julia Novikova, Larysa Stanchenko, Tatyana Riabkina)

6. Czech Republic 1.57.49
(Zdenka Stara, Eva Jurenikova, Dana Brozkova)

15. Slovakia 2.08.49
Jana Kršiaková 00:48:18 00:48:18
Jana Macinská 00:44:11 01:32:29
Martina Rákayová 00:36:19 02:08:49

MUŽI, 21+21+17 kontrol, 8,6+8,6+6,5 km, 175/110 m (39)
1. Russia 2.10.26

Roman Efimov 00:47:24 00:47:24
Andrey Khramov 00:47:26 01:34:50
Valentin Novikov 00:35:35 02:10:26

2. Sweden 2.11.08

Peter Oberg 00:49:18 00:49:18
David Andersson 00:47:49 01:37:07
Emil Wingstedt 00:34:00 02:11:08

3. Finland 2.11.35
Mats Haldin 00:47:19 00:47:19
Pasi Ikonen 00:49:29 01:36:49
Tero Fohr 00:34:45 02:11:35

4. Norway 2.11.38
(Holger Hott, Anders Nordberg, Audun Hultgreen Weltzien)

5. Switzerland 2.12.07
(David Schneider, Daniel Hubmann, Matthias Merz)

6. France 2.13.24
(Francois Gonon, Damien Renard, Thierry Gueorgiou)
Slovakia disk.
(Marian Davidík, Ondrej Piják, Lukáš Barták)

7.8. Finále šprint
Mapa 1:5 000, e = 2,5m
Finálové preteky v šprinte boli na programe MS trochu netradične - ako posledné. Uskutočnili sa v priestoroch botanickej záhrady. V mierne kop-

covitom teréne s množstvom chodníkov a ciest sa striedali otvorené a polootvorené parkové časti  s prevažne listnatým lesom a zastavanými priestormi.
Tentokrát sa štyria naši reprezentanti postavili na štart s cieľom vylepšiť výsledkovú bilanciu či už individuálnu, alebo teamu ako celku. 
Nádeje sme vkladali predovšetkým do Mariana Dávidíka, ale tiež do Pavla Bukovaca, ktorý sa pripravoval špeciálne na preteky v šprinte. Nakoniec

s výkonom ani jedného z nich nebola úplná spokojnosť. Mariánov výkon bol poznačený viac ako týždňovým nedoliečeným prechladnutím, z ktorého už
necítil dostatok fyzických a zrejme ani psychických síl na to, aby mohol úspešne bojovať o umiestnenie v prvej svetovej desiatke. Palo sa taktiež necítil vo
svojej koži, zrejme  týždeň, ktorý čakal na svoj finálový štart neprospel jeho psychickej pohode a počas pretekov nakoniec neodviedol výkon, na aký sme
u neho v šprinte zvyknutí. 

Príjemným prekvapením bol u mužov výkon najmladšieho - juniora Michala Krajčíka. Tomu tento typ šprintu sadol, bežal bez väčšieho zaváhania a 31.
miestom vylepšil svoje účinkovanie na šampionáte.

Podobne si počínala jediná naša žena vo finále Jana Macinská. Tiež bežala bez väčšieho zaváhania a v cieli sa nakoniec tešila z uspokojivého 37.
miesta.

ŽENY-14 kontrol, 2,5 km, 75 m (46)
1. Simone Niggli SUI 12.06,9
2. Minna Kauppi FIN 12.26,6
3. Lena Eliasson SWE 12.46,4
4. Helena Jansson SWE 12.55,0
5. Marianne Andersen NOR 12.57,8

6. Ingunn Hultgreen Weltzien  NOR 13.00,1
37. Jana Macinská SVK 15.12,2

MUŽI-14 kontrol, 3,2 km, 95 m (45)
1. Thierry Gueorgiou FRA 14.44,0
2. Matthias Merz SUI 14.44,9
3. Martin Johansson SWE 15.03,6

4. Daniel Hubmann SUI 15.09,2
5. Martins Sirmais LAT 15.09,5
6. Tomas Dlabaja CZE 15.10,2

26. Marian Davidík SVK 16.05,3
31. Michal Krajčík SVK 16.32,4
33. Pavol Bukovac SVK 16.41,6

8. Individuálne hodnotenie pretekárov
Marián Dávidík - náš jednoznačne najskúsenejší pretekár, ktorý už ochutnal atmosféru veľkej bedne na majstrovstvách sveta v roku 2003. Pretekár,

ktorý vie v sebe v pravý čas zmobilizovať sily a schopnosti, aby podal vrcholný výkon. Je jasné, že aj tento rok sa chcel na MS pripraviť tak, aby bol
schopný opäť útočiť na umiestnenia v prvej svetovej desiatke. Jeho výkonnosť na týchto MS bola určite poznačená nemocou (prechladením), ktorú si so se-
bou na šampionát priviezol z domu. V noci zlý spánok určite nahlodával jeho psychickú pohodu, ťažko povedať ako by to všetko dopadlo, keby bol
zdravotne v poriadku. 13. miesto na middle trati preto možno hodnotiť ako vynikajúci výsledok, ostatné výkony boli tiež veľmi dobré.

Lukáš Barták - mal takisto ako M. Dávidík pre tento rok jasne postavený cieľ, dobre sa pripraviť na MS. Od momentu, keď sa mu tento cieľ uložil v
hlave, išiel za ním cieľavedome a isto. V priebehu celej jarnej časti sezóny bol vo výbornej bežeckej forme. Zrejme nie najšťastnejšie bol zvolený spôsob
záverečnej prípravy, športovec pri vrcholovom tréningu potrebuje ubytovacie a stravovacie zázemie. Pohodu v tejto fáze prípravy narušilo naviac vleklé
zranenie stehenného svalu, ktoré mu určite nepridalo na psychickej pohode. Lukášove ambície na MS boli vysoké, výpadok na finálovej middle trati bol
zrejme dôsledkom prekročenia prahu vnímania reality terénu. Chcel určite tento výpadok nahradiť výborným výkonom na dlhej trati. 16. miesto je výborný
výsledok, jeho samotného však toto umiestnenie neuspokojilo. 



Ondrej Piják - tretí v poradí, ktorý na MS odchádzal zdravotne nie celkom fit. Prvé dni sa  tiež trápil s prechladením, postupne sa z toho dostal.
Jeho miesto v teame bolo prakticky od nominácie jasné. Mal sa pripraviť na jedinú individuálnu disciplínu - middle a ďalej sa s ním rátalo ako s tretím
členom štafety. Na MS zaznamenal dva veľmi ťažko pochopiteľné skraty v koncentrácii. Najskôr neorazil poslednú kontrolu pri kvalifikácii middle. Toto
malo pre neho byť dostatočným varovaním, aby bol opatrnejší. Nestalo sa, ten istý skrat nastal aj v priebehu pretekov štafiet. V budúcnosti sa u neho
treba zamerať na tento jav, zdá sa že toto jeho počínanie si nemusia byť náhody. 

Michal Krajčík - mal pre tento rok už "odpracované", 5. miesto na JMS v Austrálii mohlo znamenať pre neho už pokles motivácie, príp. aj pokles
formy. Mišo však zatiaľ problémy s nedostatkom motivácie nemá, chce sa stále zlepšovať a vie, že pokiaľ sa chce presadiť aj medzi dospelými, musí
ešte na sebe veľa pracovať. Trochu so šťastím postupoval z kvalifikácií, vo finálových vystúpeniach si však počínal ako skúsený matador. Dosiahol "ešte
v juniorskom veku" 2 veľmi pekné umiestnenia. Dôležité bude, aby pri prechode medzi dospelých bol trpezlivý v príprave, veľa juniorov tento prechod
zvláda ťažšie, niektorí s vrcholovým OB dokonca končia.

Pavol Bukovác - nomináciu na MS si vybehol dodatočne, nominovaný bol predovšetkým na základe dobrých výsledkov v pretekoch v šprinte. On
sám veľmi nepripúšťal, že by sa v príprave mal zamerať aj na inú individuálnu disciplínu. Možno vnútorne si želal ešte bežať v štafete, tento krát však
šancu nedostal. Sústredenosť na jednu disciplínu môže však byť dvojsečná. Tento krát u ešte na MS "nevybúreného" Pala zrejme dlhé čakanie na finále
iba v jednej disciplíne prinieslo skôr negatívne následky. Podľa jeho vlastných slov, bol jeho výkon utlmený, zviazaný, z čoho mohla prameniť aj chyba,
ktorej sa  na trati dopustil. Pre budúcnosť pri udržaní, resp. zvýšení si výkonnosti, sa môže ako šprintérsky špecialista ešte výraznejšie presadiť.

Martina Rákayová - bolo otázne, ako sa dokáže po trojročnej prestávke znovu adaptovať na vrcholovom podujatí. Výsledky z nominačných pretekov
naznačili, že naďalej zostáva našou ženskou jednotkou, chýbali však konfrontácie pred MS so svetovou konkurenciou. Škoda, že kvôli náročnému zamest-
naniu nemohla "viac dať" záverečnej príprave pred MS. Okrem lepšej fyzickej pripravenosti a tiež lepšej mapovej istote, zrejme chýbal pred štartom sub-
jektívny dobrý pocit  pripravenosti a sebaistoty. Na MS sa chcela presadiť hlavne v šprinte a na dlhej trati. Možno trochu zvýšená nervozita  priniesla
chyby, ktoré znamenali stop pred finále práve v týchto disciplínach. Dlho jej trvalo, kým sa na MS chytila. Keď sa jej to však podarilo, opäť to boli jej
výborné výkony, znamenajúce návrat k širšej svetovej špičke. 

Ak sa jej v najbližších rokoch podarí zladiť povinnosti zo zamestnania s vrcholovým tréningom, môžeme  na nastávajúcich MS z jej výkonov mať
ešte všetci veľa radosti. 

Jana Macinská - pretekárka, ktorá má v sebe potenciál veľkých výkonov. Posledné dva roky viac na sebe pracovala, trochu jej však chýba v tréningu
húževnatosť Martiny. Má orienťácky nos, z čoho môže ťažiť hlavne v technicky zložitých  pasážach. Ako debutantka na MS dospelých príjemne prekvapi-
la. Dvakrát postúpila do finále, tretí postup jej ušiel tesne. V tomto prípade však už ani nebol potrebný,  bolo potrebné šetriť sily na finálové vystúpenia.
Jej finálové výkony boli dobré, samozrejme skoro vždy sa nájdu rezervy. Ak zotrvá v tréningovom nasadení, môže v tandeme s Martinou vytvoriť veľmi
silný základ pre štafetu a samozrejme možno očakávať aj výrazné zlepšenie sa v individuálnych disciplínach.

Jana Kršiaková - jedna z najmladších účastníčok na MS vôbec. Nominovaná bola hlavne kvôli štafete. Na MS splnila ciele, ktoré sa od nej očaká-
vali. Pri pretekoch štafiet dokázala štafetu rozbehnúť tak, aby už po ňom zostala šanca na umiestnenie okolo 12. - 13. miesta. V pretekoch jednotliv-
cov splnila vzhľadom na svoj vek kritérium zväzu - vysielať na MS len pretekárov schopných umiestnenia do 2/3 štartového poľa. Dokonca u nej nebol
dramaticky vzdialený ani postup do finále. Má pred sebou veľkú perspektívu, musí však  zladiť náročné študijné povinnosti na medicíne v Prahe s vr-
cholovým športom.

Celkové zhodnotenie
K spokojnosti s dosiahnutými výsledkami chýbali 2 umiestnenia do desiatky. Obidva tieto ciele boli spojené s vystúpením mužov. Jedným bolo  umi-

estnenie v jednotlivcoch, druhým bolo umiestnenie štafety do 8. - 10. miesta. Základ, ktorý predstavuje výkonnosť Dávidíka a Bartáka dáva predpoklady
na to, aby sa o takýchto umiestneniach dalo reálne uvažovať. Nevyhnutným predpokladom na to, aby sa však takéto ciele dosiahli je 100 % zdravotný
stav. Na tomto je potrebné dať si záležať, tento rok sa to vymklo spod kontroly.

Ženy z pohľadu očakávaní svoje ciele splnili. Dôležité bolo po rokoch prestávky štartu na MS začleniť sa vhodne do svetového pelotónu. To sa po-
darilo, je však nevyhnutné pracovať u žien na tom, aby sa rozšírila domáca špička a tým pádom konkurencia.

Šance, ktoré nastávajúce svetové šampionáty 2008 a 2009 a "domáce terény" prinášajú by bola škoda nevyužiť. Na naše pomery je základ obidvoch
družstiev  dobrý, je potrebné s nimi však tvrdo pracovať.

Jozef Pollák, tréner reprezentácie SR

Kvalifikácia na M ISF školskej mládeže v OB 2008 - 3. kolo - 13. 10. 2007 - Košice - Hradová
Kategória: H 2    M -14     3.2km   85m 9k 

1. Tauber Miroslav   K SN 35.14
2. Hanzely Michal    K SN 39.20
3. Masaryk Martin    CM KE 39.51
4. Šomšák Radoslav    K SN 42.54
5. Šofranko Ondrej     CM KE 52.29
6. Slejzák Viliam    K SN 86.43
7. Kisela Sebastián   CM KE 109.15   

družstvá:
H 2 (chlapci r.nar. 1993 - 1994)  

1. ZŠ Ing.Kožucha Spišská N. Ves K SN 117,28
2. ZŠ sv. Cyrila a Metoda Košice CM KE 201,35

po 3. kolách:
1. ZŠ Ing.Kožucha Spišská N. Ves 3 1+1+1
2. ZŠ sv. Cyrila a Metoda Košice 6 2+2+2

Kategória: H 1    M -16     4.1km  100m 12k 
1. Sokol Tomáš SaG KE 37.45
2. Krajčovič Martin  JGT BB 43.20
3. Kliment Lukáš    D KE 45.08
4. Čarný Patrik   SaG KE 46.44
5. Kováč Daniel     SaG KE 50.39
6. Krajcík Juraj   JGT BB 55.38

7. Majláth Erik JGT BB 56.20
8. Nemec Andrej  JGT BB 74.45
9. Kollár Milan   D KE 80.38

10. Rezník Ján    OA KE 135.54
Országh Peter   OA KE DISK

družstvá:
H 1 (chlapci r.nar. 1991 - 1992)

1. SPŠ stavebná a geodetická Košice     135,08
2. Gymn. JGT Banská Bystrica    155,18

SPŠ dopravná Košice nehodn.
Obchodná akadémia Košice nehodn.

po 3. kolách:
1. Gymn. JGT Banská Bystrica    4 1+1+2
2. SPŠ stavebná a geodetická Košice     6 2+3+1
3. Gymn. Grösslingova Bratislava        6 4+2+0
4. SPŠ dopravná Košice 7 3+4+0
5. Obchodná akadémia Košice 5 0+5+0

Kategória: D 2    W -14     2.8km  75m 8k   
1. Bigošová Eleonóra  K SN 51.28
2. Jurčíková Jaroslava K SN 56.52
3. Ďuráková Martina  K SN 59.48
4. Puškárová Viktória  K SN 65.49

5. Fintová Sabina    K SN 71.44
družstvá:
D 2 (dievčatá r.nar. 1993 - 1994)

1. ZŠ Ing.Kožucha Spišská N. Ves K SN 168,08
po 3. kolách:

1. ZŠ Ing.Kožucha Spišská N. Ves 3 1+1+1
Kategória: D 1    W -16     3.2km   85m 9k

1. Ďurčová Ivana     GTA KE 29.04
2. Papugová Katarína GTA KE 31.49
3. Franková Barbora    GTA KE 35.17
4. Cehlárová Michaela   A KE 37.03
5. Iriasová Natália   A KE 41.05

družstvá:
D 1 (dievčatá r.nar. 1991 - 1992)

1. Gymn. sv. Tomáša Akvinského Košice 95,10
Osemrocné gymn. Alejová Košice nehodn.

po 3. kolách:
1. Gymn. sv. Tomáša Akvinského Košice 3 1+1+1
2. Osemrocné gymn. Alejová Košice 4 2+2+0

Kvalifikácia na M ISF školskej mládeže v OB 2008 - 4. kolo - 14. 10. 2007 - Košice - Hradová
Kategória: H 2    M -14     2.8km  150m 11k

1. Masaryk Martin   CM KE 39.51
2. Šomšák Radoslav    K SN 43.01
3. Tauber Miroslav    K SN 47.10
4. Slejzák Viliam      K SN 69.13

5. Hanzely Michal     K SN 73.07
družstvá:
H 2 (chlapci r.nar. 1993 - 1994)  

1. ZŠ Ing.Kožucha Spišská N. Ves K SN 159,24

ZŠ sv. Cyrila a Metoda Košice CM KE nehodn.
Družstvá - konečné poradie:

1. ZŠ Ing.Kožucha Spišská N. Ves   3 1+1+1+1
2. ZŠ sv. Cyrila a Metoda Košice        6 2+2+2+0



Kategória: H 1    M -16     3.1km  165m 14k 
1. Sokol Tomáš SaG KE 24.58
2. Krajcík Juraj     JGT BB 30.53
3. Krajcovic Martin    JGT BB 32.50
4. Carný Patrik    SaG KE 32.59
5. Kliment Lukáš  D KE 36.13
6. Majláth Erik      JGT BB 36.42
7. Kovác Daniel  SaG KE 38.08
8. Kollár Milan    D KE 44.21
9. Nemec Andrej    JGT BB 51.15

10. Rezník Ján   OA KE 56.24
družstvá:
H 1 (chlapci r.nar. 1991 - 1992)

1. SPŠ stavebná a geodetická Košice     96,05
2. Gymn. JGT Banská Bystrica    100,25

SPŠ dopravná Košice nehodn.
Obchodná akadémia Košice nehodn.

Družstvá - konečné poradie:
1. Gymn. JGT Banská Bystrica   4   605,02  1+1+2+2
2. SPŠ stav. a geodetická Košice  4 615,37 2+3+1+1
3. Gymn. Grösslingova Bratislava  6 4+2+0+0
4. SPŠ dopravná Košice 7 3+4+0+0
5. Obchodná akadémia Košice    15 0+5+0+0

Kategória: D 2    W -14     2.2km   75m 11k  
1. Fintová Sabína      K SN 31.40
2. Jurcíková Jaroslava     K SN 35.38
3. Duráková Martina     K SN 37.41
4. Puškárová Viktória      K SN 39.32
5. Bigošová Eleonóra      K SN 43.37

družstvá:
D 2 (dievčatá r.nar. 1993 - 1994)

1. ZŠ Ing.Kožucha Spišská N. Ves K SN 104,59

Družstvá - konečné poradie:
1. ZŠ Ing.Kožucha Spišská N. Ves 3 1+1+1+1

Kategória: D 1    W -16     2.8km  150m 11k   
1. Cehlárová Michaela    A KE 32.46
2. Durcová Ivana   GTA KE 33.26
3. Jergušová Hana    A KE 36.19
4. Franková Barbora GTA KE 38.53
5. Papugová Katarína  GTA KE 39.36
6. Iriasová Natália    A KE 48.09

družstvá:
D 1 (dievčatá r.nar. 1991 - 1992)

1. Gym. sv. T. Akvinského Košice GTA KE 111,55
2. Osemroč. gym. Alejová Košice A KE 117,14

Družstvá - konečné poradie:
1. Gymn. sv. T. Akvinského Košice 3 1+1+1+1
2. Osemročné gymn. Alejová Košice 6      2+2+0+2

Správa z MS v OC 2007 - 5. - 12. 8. 2007, Nové Město na Moravě, Česká republika
Účasť: Stanislava Fajtová, Hana Bajtošová, Alena Ďurčová, Daniela Trnovcová,

Štefan Šurgan, Michal Fraňo, Mikuláš Šabo, Matej Pilka, Matúš Trnovec
Vedúci a tréner: Marián Kazík
Všeobecné informácie:  
Šampionát v Česku bol dlhoočakávanou akciou, na ktorú sa niekoľko orientačných cyklistov pripravovalo ako na jedinú vrcholovú v r. 2007. Tešili sa

však všetci, najmä preto, lebo české terény sú im z pretekania v Českom pohári MTBO dôverne známe a radi tam pretekajú, a tiež dosť dobre sa im
darí.

V terénoch podobných MS sme na jar absolvovali týždňové mapové sústredenie na Vysočine a využili sme tiež oficiálny tréningový tábor začiatkom
júla v Plzni, ktorého súčasťou boli 5-dňové medzinárodné MTBO preteky, takisto v terénoch veľmi príbuzných terénom MS 2007. V Plzni boli zaskočení
pretekári trochu neobvyklou nedostatočnou kvalitou máp, čo v ČR nebýva zvykom.

Niekoľko mesiacov pred MS sa zranil Tomáš Haničák, a ďalej sa na súťaže nepripravoval. Pôvodne bol v nominácii aj talentovaný Richard Chrappa,
ktorý absolvoval krst v súbojoch so svetovou špičkou na ME v OC v júni v Taliansku, no v tréningu začiatkom prázdnin si vážne poranil ruku a z MS sme
ho museli odhlásiť.

Celý šampionát bol pripravený veľmi dobre, veľmi dobré boli aj mapy. Tie boli vytlačené na syntetickom papieri, boli zreteľne čitateľné a až v 3
mierkach, ktoré boli použité použité počas maj-strovstiev. Stavba tratí však v niektorých prípadoch nenadchla, najmä neodhadnuté časy na dlhých trati-
ach. Z každých finálových pretekov bol robený záznam Českou televíziou, dokonca z pretekov v šprinte, ktoré boli po prvý raz oficiálnou majstrovskou
súťažou, bol realizovaný priamy prenos. Výborne boli súťaže komentované, prenášaných bolo niekoľko medzičasov, no pre divákov v špeciálnom stane
ich zverejňovali až počas finále na dlhých tratiach. Po každej stránke, či informačnej alebo technickej, to bol najvydarenejší šampionát OC v histórii.
Pozitívom bolo aj to, že počas MS sa v lese "nemotali" pretekári z verejných súťaží, čo zaručovalo rovnaké "priestorové" podmienky pre celé štartové pole.

Ubytovanie sme riešili svojpomocne asi 5 km od centra majstrovstiev v penzióne v obci Tri studne. Trošku stiesnené podmienky kompenzovalo
zabezpečené stravovanie priamo v reštaurácii penziónu. Vzdialenosti sme prekonávali vlastnou dopravou alebo na bicykloch.

Na MS sme cestovali väčšina výpravy 9-miestnym mikrobusom. Individuálne pricestoval Šurgan a Ďurčová. Domov sme sa vracali po skončení
šampionátu, na druhý deň večer, nakoľko sa niektorí zúčastnili ako pomocníci pri verejných pretekoch Bike Adventure 2007.

Na MS sa zúčastnilo spolu 117 mužov a 65 žien z 23 krajín. 
Program MS

5. 8. - cestovanie na MS, príjazd do ubytovne + modelový tréning
6. 8. - tréning + preteky v šprinte + otvorenie MS
7. 8. - preteky middle
8. 8. - kvalifikácia long 
9. 8. - voľný deň

10. 8. - preteky - finále long
11. 8. - preteky štafiet + koniec MS+ banket 
12. 8. - odjazd domov 

Terén: 
Pre všetky preteky boli charakteristické terény Vysočiny, s bohatou cestnou sieťou v mierne zvlnenom teréne, s chodníkmi plnými koreňov.

Preteky v šprinte a v štafetách v dosť známom priestore tratí pre beh na lyžiach bol použitý najmä pre skvelý lyžiarsky areál, v ktorom bolo aj centrum
šampionátu a aj preto, že to bol terén naozaj veľmi vhodný pre oba typy pretekov.

Zvlnený terén však umožňoval veľmi rýchlu jazdu, ba aj jazdu mimo komunikácií. V teréne striehlo niekoľko desiatok traťových komisárov s kam-
erami. Uspešnými "lovcami dôkazov" boli aj členovia štábu televízie. Počas celého týždňa panovalo príjemné letné počasie, iba počas štafiet pršalo.
Odhadované víťazné časy sa nepodarilo splniť iba vo finále na dlhých tratiach, kde ženy dosahovali voči odhadu o 20 min. lepšie časy, muži až o 25
min. 

Hodnotenie účasti:  
a/ príprava: 
Špeciálna príprava k MS neprebiehala. Obe spoločné sústredenia predchádzajúce MS - jarné mapové sústredenie v Řásnej pri Jihlave a júlové vo

Volduchoch pri Plzni boli v terénoch veľmi príbuzných majstrovstvám. Tiež niektoré z pretekov Českého pohára boli charakterom terénu veľmi podobné
pretekom počas MS.

Na prelome februára a marca absolvovali špeciálnu mapovo-cyklistickú dvojtýždňovú prípravu v Portugalsku Bajtošová a Fajtová. Spolu s nimi tam
bola aj Rakúšanka Gigonová. Zúčastnili sa aj niekoľkých OC pretekov v rámci WRE.

Na základe minuloročných výsledkov a podľa uznesenia KVŠ SZOŠ mali účasť na MS hradenú zväzom iba H. Bajtošová a tréner. Ostatní platili zálo-
hu vo výške 15 000 Sk, resp. v takej výške, ktorá zodpovedala poskytnutému príspevku na stravu a štartom v individuálnych súťažiach.



b/ MS:
Zásluhou najmä Hany Bajtošovej,  Štefana Šurgana a Stanislavy Fajtovej si slovenskí pretekári výrazne vylepšili predpokladané umiestnenia. Žen-

ská časť výpravy ukázala, že výborné výsledky v posledných 2 rokoch a umiestnenia v českej elite nie sú náhodnými výsledkami, systematické
tréningové úsilie sa začína prejavovať aj u iných pretekárok. Pretekársky návrat A. Ďurčovej do reprezentácie žien výrazne pomohol v Taliansku na ME,
no i na MS v ČR.

Zdravotné problémy Bajtošovej, kvôli ktorým boli jej tréningové možnosti veľmi obmedzené, sa však nepodarilo úplne odbúrať. Aj keď sa dlhší čas
žiadne neobjavovali, pri zvýšenej (najmä pretekovej) záťaži dávali svoju existenciu Hane pociťovať.

Veľmi dobre sa na šampionát pripravil Š. Šurgan. Vo všetkých disciplínach bol jednoznačne najlepší muž zo SR, vynikajúce umiestnenia na hranici
prvej desiatky prekvapili aj samotného Šurgana, aj súperov. 

Zvedavý som bol na to, ako sa zranenie M. Šaba z ME 2007, ktoré utrpel v úvode šampionátu počas šprintu, prejaví v príprave na svetový šampionát
a ako sa mu podarí zvládnuť vybrané disciplínové účasti. Nepodarilo sa mu to, časový rozdiel medzi majstrovstvami bol na jeho druh zranenia veľmi
malý.

Hodnotenie jednotlivých pretekov:
- Tréningy:
Trénovať bolo možné iba v jednom tréningovom priestore, ktorý sa nachádzal v okolí nášho ubytovania. To využili pretekári na 2 individuálne ľahké

mapové tréningy zamerané na spoznávanie charakteru terénu, kvality komunikácií a najmä porovnanie jednotlivých mierok - tréningový priestor bol vy-
hotovený v 3 mierkach. 

Pondelkové predpoludnie pretekajúci v šprinte využili na ľahký bežecký tréning a kvalitné rozcvičenie, svižné rozbicyklovanie sa tvoril presun na
preteky a jazda počas čakania na štart.

Podobne voľný deň bol využitý na ľahký výjazd do okolia a na údržbu bicyklov.
- Šprint - MS: 
Po prvý raz bola táto disciplína zaradená do programu svetového šampionátu v OC (doteraz bola iba 2x na ME ako nemajstrovská). Je veľmi divácky

príťažlivá a zaujímavá, kladie na pretekárov vysoké nároky na koncentráciu, rýchlosť pohybu a rýchlosť reagovania. Netrvá dlho, nie je nudný ani pri-
amy televízny prenos. Na štart mohli nastúpiť za každú krajinu 4 muži a 4 ženy. To je trochu veľa na to, aby preteky neboli také veľmi rozťahané, lebo
najprv štartovali ženy a po skončení súťaže žien začali preteky mužov. Možno v budúcnosti bude predchádzať finále v šprinte kvalifikácia. Pri 45 postupu-
júcich by každá kategória mala cca za 1 hodinu po súťaži. Pobyt v embargačnej karanténe nie je veľmi príjemne stráveným časom ani pre čakajúcich na
štart, ani pre tých, čo už majú preteky za sebou...

Pretekalo sa na mape 1:5 000 s ekvidištantou 5 m. 
Počasie -  slnečno, veľmi teplo.
Trať bola orientačne strednej náročnosti, no technicky náročná. Často sa striedali sa prudké klesania s prudkými stúpaniami. V 1 minútovom intervale

sa pretekári často dobehli, ale skôr to bolo takejto dvojici osudné ako prospešné.
Prekvapujúco pre Čechov v notoricky známom teréne Česi neuspeli (ani jedno umiestnenie do 6. miesta). O to väčšiu sme mali radosť z bronzu H.

Bajtošovej my. K utešenému pohľadu do výsledkovej listiny prispelo aj 8. miesto S. Fajtovej a 10. miesto Š. Šurgana.
M. Šabo bol opäť smoliarom úvodu šampionátu. V disciplíne, v ktorej pre jej "krátkosť" mohol najviac ukázať, však Mikuláš dostal hneď po pár de-

siatkach metrov defekt a preteky vzdal už na mapovom štarte.
Sympatické bolo vystúpenia aj ostatných 2 slovenských dám, umiestnenia na konci tretej desiatky nie sú až také lichotivé, ale 70 sekúnd straty na prvú

desiatku je dosť malá strata, no na takej krátkej trati ako šprint znamená každá sekunda prepad vo výsledkovej listine. Škoda mužských zaváhaní - M.
Fraňo sa z mapového štartu vydal o 180 stupňov inde, čo sa už na trati dobehnúť nedá, M. Trnovec urobil špekulatívnym postupom chybu tiež na 1. KS,
no ešte oveľa väčšiu ako sa podarilo Fraňovi.

Do pretekov som nasadil všetky ženy, z mužov sa dobrovoľne vzdal štartu M. Pilka. Hviezdne zajazdila víťazka v ženách Ruska Xenia Černyková,
ktorá pred 2. v poradí (Rakúšanka M. Gigonová) mala náskok 36 sekúnd. Na 5 km dlhej trati neuveriteľný výsledok. Kategória mužov mala prekvapu-
júceho víťaza v osobe Dána Torbjoerna Gasjberga. Za zmienku stojí tiež to, že obaja Majstri sveta štartovali vpredu - Xenia ako šiesta v poradí a
Torbjoern ako 22.

Po pretekoch nasledovalo otvorenie šampionátu, počas ktorého sa uskutočnilo aj slávnostné vyhlásenie výsledkov šprintu. Dopingovú kontrolu
absolvovala H. Bajtošová.
6. 8. 2007 - šprint, SKI areál Nové Mesto na Morave
Women 4,8 km, 115 m, 10 controls(55)
1. CHERNYKH Ksenia RUS 13.51
2. GIGON Michaela        AUT 14.27
3. BAJTOŠOVÁ Hana SVK 14.39
4. JÄPPINEN Taija FIN 14.58
5. SCHAFFNER Christine SUI 15.05

STENGARD Ingrid FIN 15.05
7. FÜZY Anna             HUN 15.07
8. FAJTOVÁ Stanislava SVK 15.14

9. HARA Marika           FIN 15.19
10. MIKRYUKOVA Nadiya RUS 15.20
27. ĎURČOVÁ Alena         SVK 16.34
31. TRNOVCOVÁ Daniela SVK 16.56
Men 6,0 km, 130 m, 13 controls (83)

1. GASBJERG Torbjoern DEN 15.05
2. GILLMANN Jérémie FRA 15.15
3. FOLIFOROV Anton RUS 15.17
4. GRITSAN Ruslan        RUS 15.27

5. TERVALA Mika          FIN 15.29
6. PEDERSEN Lasse Brun DEN 15.46
7. LACIGA Radek          CZE 15.47

ZHURKIN Maxim       RUS 15.47
9. RYGL Jaroslav         CZE 15.49

10. ŠURGAN Štefan         SVK 15.59
55. FRAŇO Michal      SVK 18.28        
66. TRNOVEC Matúš  SVK 20.35

ŠABO Mikuláš          SVK DISK

- Stredná trať MIDDLE - MS:
Do Zubří, kde sa tiež už pred pár rokmi pretekalo, sa pretekári tešili. Usporiadateľom sa podarilo vybudovať na holej lúke krásny areál s pútavým do-

jazdom. Štart na úplne holej lúke s niekoľkými tunelovými stanmi nebol veľmi príjemným priestorom na čakanie v karanténnej zóne.
Pretekalo sa na mape 1:10 000 s ekvidištanciou 5 m.
Počasie -  slnečno, veľmi horúco.
Do pretekov nastúpili všetci 9 účastníci šampionátu zo Slovenska. Vynikajúco sa opäť predstavila Bajtošová. Štartovala v červenej skupine a hlásenie

z medzičasov bolo veľmi hektické, pohybovala sa na medailových priečkach, no 2 kontroly pred cieľom bola 4. Zdrvujúcim finišom sa vyšvihla na 2.
priečku. Opäť jasne zvíťazila Ruska Černyková s náskokom 54 sekúnd. Medzi 2. a 4. miestom bol rozdiel 4 sekundy. Ostatné 3 slovenské pretekárky
kopili jednu chybu za druhou, o čom svedčia aj veľké časové straty a umiestnenia zo šprintu nezopakovali.

V mužoch šokoval Š. Šurgan, z medzičasov bol stále hlásený okolo 6. priečky, potom v polovici trate urobil minútovú chybu, no tiež mu vyšiel záver
a bezchybnou rýchlou jazdou sa prepracoval na veľmi dobrú 11. priečku.

Ďalší naši muži veľmi neoslnili, aj keď 40. miesto Pilku je lichotivé, strata 5 min. na Šurgana znamená prepad 30 miest vo výsledkoch. Uspokojivé bo-
lo ešte to, že všetci piati skončili v prvej polovici štartového poľa. Akým pánom pretekárom je Mika Tervala, to dokázal tento Fín aj v Čechách. MS v OC
2007 v ČR sa konali po piaty raz a z každých majstrovstiev má Mika aspoň jedno zlato. 

Vyhlasovanie výsledkov, či už kvetinové po pretekoch, alebo pódiové v SKI areáli v NMnM v podvečer, boli pre Slovensko radostnou udalosťou. 
7. 8. 2007 - STREDNÉ TRATE, Zubří



Women 13,6 km, 140 m, 14 controls (65)
1. CHERNYKH Ksenia RUS 46.45
2. BAJTOŠOVÁ Hana SVK 47.39
3. JIRÁSKOVÁ Markéta CZE 47.41
4. SCHAFFNER Christine SUI 47.43
5. STENGARD Ingrid  FIN 48.05
6. BALLOT Aurélie        FRA 49.41
7. TICHOVSKÁ Martina CZE 49.44
8. FINANCE Caroline      FRA 49.46
9. GIGON Michaela        AUT 49.55

10. ARLAUSKIENE Ramuné LTU 49.56

VAHER Maret           EST 49.56
26. FAJTOVÁ Stanislava SVK 55.11
34. ĎURČOVÁ Alena  SVK 56.37
48. TRNOVCOVÁ Daniela SVK 66.17
Men 17,8 km, 170 m, 18 controls (110)

1. TERVALA Mika  FIN 50.21
2. GILLMANN Jérémie FRA 52.44
3. TOMEČEK Lubomír CZE 52.46
4. KORCHAGIN Victor RUS 53.06
5. ZHURKIN Maxim   RUS 53.44

6. ŠEVČÍK Martin         CZE 54.09
7. OKLE Beat             SUI 54.22
8. RYGL Jaroslav         CZE 54.41
9. SARKKINEN Timo FIN 55.00

MYSZKOWSKI Karol POL 55.00
11. ŠURGAN Štefan         SVK 55.08
40. PILKA Matej           SVK 60.29
47. FRAŇO Michal          SVK 61.50
49. TRNOVEC Matúš SVK 62.44
50. ŠABO Mikuláš          SVK 62.47

- Dlhá trať - LONG - kvalifikácia: 
Centrom kvalifikácie i finále bolo mestečko Svratka, kde na dráhe miestneho futbalového štadióna bol dojazd oboch pretekov. Pretekárov čakali boje

v 3 skupinách mužov a 2 skupinách žien o postup do A finále v piatok. Pretekalo sa na mape 1:20 000 s ekvidištanciou 5 m. Ženy mali oproti mužom
oveľa jednoduchšiu možnosť postupu - bolo ich 61, dôležité bolo iba prísť do cieľa bez diskvalifikácie. U mužov však postup nebol zadarmo...

Počasie -  bez dažďa, polojasno, teplo.
Očakávalo sa, že pri troche šťastia sa do A finále kvalifikujú všetci slovenskí pretekári. Nestalo sa tak, vyradenie Trnovca tech. problémy (defekt, s

ktorým dojazdil do cieľa) a "nešťastná" diskvalifikácia Fraňa boli sklamaním. Potešil ale postup Pilku, vo svojom 4 štarte na MS sa mu podarilo na dlhej
trati kvalifikovať sa do finále.

Ženy mali za úlohu neunaviť sa, nezraniť sa, šetriť sa, jednoducho si iba schuti zabicyklovať. Muži mali súťažiť "naostro", konkurencia jednoznačný
postup pri štandardnom výkone neumožňovala.

Do pretekov nenastúpili Ďurčová a Šabo, ktorí si namiesto trápenia na dlhých tratiach šetrili sily na posledný pretekový deň, na štafety.
8. 8. 2007 - kvalifikácia long, Svratka

W A 15,9 km, 290 m, 12 controls (31)
1. STENGARD Ingrid       FIN 56.36
2. BAJTOŠOVÁ Hana     SVK 60.54
3. VAHER Maret           EST 60.55

18. TRNOVCOVÁ Daniela SVK 69.01
W B 15,8 km, 280 m, 11 controls (30)

1. SCHJOETZ Sidse        DEN 55.55
2. BALLOT Aurélie        FRA 59.07
3. LACIGOVÁ Michaela     CZE 59.45

18. FAJTOVÁ Stanislava    SVK 70.29
Men A 19,9 km, 350 m, 13 controls (35)

1. GRITSAN Ruslan        RUS 56.16
2. TOMEČEK Lubomír       CZE 56.24
3. RIEF Andreas          AUT 56.53

14. PILKA Matej           SVK 62.56
Men B 19,8 km, 340 m, 13 controls (35)

1. GASBJERG Torbjoern   DEN 58.58

2. LAUERMAN Jan          CZE 60.23
3. ERM Tönis             EST 61.23

FRAŇO Michal          SVK DISK
Men C 19,7 km, 330 m, 13 controls (34)

1. KESKINARKAUS Matti FIN 61.48
2. PEDERSEN Lasse Brun DEN 62.25
3. ŠURGAN Štefan         SVK 62.39

27. TRNOVEC Matúš         SVK 81.23

- Dlhá trať LONG - MS: 
Po dni voľna sa počasie trochu ochladilo a pretekári absolvovali orientačne zaujímavo postavené trate, ktoré však boli voči odhadom o dosť kratšie.

Centrum bolo totožné s kvalifikáciou - štadión v Svratke. Priestor pretekov bol oproti kvalifikácii zväčšený o územie, v ktorom v kvalifikácii nesúťažilo.
Pretekalo sa na mape 1:20 000 s ekvidištanciou 5 m.
Počasie -  bez dažďa, polojasno, chladno.
Neštartovali Ďurčová a Šabo, obaja sa šetrili na preteky štafiet. Fraňo si ľahko zatrénoval na trati finále B, Trnovec si schuti zapretekal a vo finále

B zvíťazil. Škoda jeho nepostupu do finále A.
Veľmi vyrovnane celú trať jazdil Šurgan. Škoda chyby (asi 1,5 min.) na 6. KS, túto časovú stratu sa mu už zmazať nepodarilo, no za bojovný výkon

si zaslúži veľké uznanie, veľká "debna" bola dosť blízko... Pilka 40. priečkou zopakoval umiestnenie zo strednej trate, časová strata však už uspokojenie
nepriniesla.

Veľmi dobre si počínali Bajtošová i Fajtová. Urobila však niekoľko veľkých chýb, po ktorých nabrala výraznú časovú stratu. Hane sa už tieto preteky
veľmi nevydarili, dlho to však vyzeralo tak, že sa vydarili Fajtovej. Obe skončili tesne za sebou na 13. a 14. mieste - veľmi dobré umiestnenia. Trnovcová
odjazdila preteky veľmi nesústredene a ľahostajne, hoci podľa medzičasov jazdila zozačiatku vynikajúco. Potom ale vynechala KS a preteky vzdala.

K víťazom - Xenia Černyková skončila druhá, pokorila ju Michaela Gigonová (AUT) podobným spôsobom ako ona svoje súperky 2x predtým, zvíťazi-
la s náskokom 2 minút. Podobným hrdinom bol ja Rus Ruslan Grican, ktorý "nadelil" druhému Dánovi Pedersenovi 3 minúty a už 3 raz po sebe sa stal
Majstrom sveta v OC na dlhej trati.

Preteky sprevádzal rozruch s výsledkami v kat. mužov, kde usporiadatelia z vlastnej vôle zmenili poradie, lebo národný kontrolór bol presvedčený,
že za zdržanie pretekára Gasbjerga z Dánska v štartovom koridore môžu štartéri (štartoval ako predposledný) a tak mu "zlepšili" čas o 1 minútu. Zo 6.
postúpil Gasbjerg na 3. miesto. To zapríčinilo podanie niekoľkých protestov poškodených pretekárov (FRA, CZE) a tak pódiové výsledky mužov sa
vyhlasovali až na druhý deň, lebo jury riešila protesty dlho do nočných hodín. Jury uznala, že chyba je v zodpovednosti Dána - sústredený pretekár
"prepočul" signál a v jednom z koridorov sa zdržal o minútu dlhšie...
10. 8. 2007 - finále long, Svratka
W A 28,8 km, 575 m, 17 controls (57)

1. GIGON Michaela        AUT 92.10
2. CHERNYKH Ksenia    RUS 94.09
3. SCHAFFNER Christine  SUI 95.25
4. JÄPPINEN Taija        FIN 95.41
5. STENGARD Ingrid       FIN 95.52
6. MIKRYUKOVA Nadiya  RUS 95.53
7. TOMMOLA Päivi    FIN 96.19
8. JIRÁSKOVÁ Markéta  CZE 96.37
9. USTINOVA Anna    RUS 96.39

10. BALLOT Aurélie     FRA 96.40

13. BAJTOŠOVÁ Hana   SVK 99.57
14. FAJTOVÁ Stanislava    SVK 100.05

TRNOVCOVÁ Daniela  SVK DISK
Men A 35,2 km, 670 m, 18 controls (60)

1. GRITSAN Ruslan     RUS 86.48
2. PEDERSEN Lasse Brun DEN 89.45
3. RYGL Jaroslav CZE 91.50
4. GILLMANN Jérémie      FRA 91.53
5. PODRÁBSKÝ Ctibor      CZE 92.14
6. GASBJERG Torbjoern    DEN 92.18

7. SAARINEN Juho         FIN 92.27
8. KESKINARKAUS Matti FIN 92.34
9. SCHAFFNER Beat     SUI 93.22

10. ŠURGAN Štefan         SVK 93.35
40. PILKA Matej       SVK 105.36
Men B 28,8 km, 575 m, 17 controls (41)

1. TRNOVEC Matúš      SVK 80.04
2. MALSROOS Lauri        EST 80.47
3. COHN Gahl             ISR 83.20

ms  FRAŇO Michal  SVK 109.43

- Štafety - MS:
Posledná súťaž šampionátu. Pre ženy úloha s oddýchnutou Ďurčovou atakovať umiestnenie v prvej šestke, pre mužov bolo cieľom natlačiť sa čo

najviac k prvej desiatke. Trate boli veľmi zaujímavo a orientačne naozaj vhodne postavené, asi najlepšie pripravené preteky štafiet na svetovom podu-
jatí.

Zloženie úsekov v ženskej štafete bolo vyskúšané v Taliansku - Bajtošová na prvom úseku odviedla skvelý výkon, so stratou necelej minúty odovzdá-
vala 3. Dosť dlho trvalo po ohlásení rádiovou kontrolou Ďurčová však v druhej časti svojho úseku dosť stratila a predbehli ju silné štafety natlačené za



ňou, odovzdávala na 7. priečke a na tomto mieste Fajtová aj preteky dokončila, nepodarilo sa jej zajazdiť čisto, poradie na 4. - 9. mieste sa často me-
nilo.

V mužskej štafete Šabova snaha nestačila vykompenzovať tréningový deficit, s veľkou stratou odovzdával na 20. mieste. Šurgan po 4 pretekoch s
excelentným nasadením už nedokázal v boji o umiestnenie v druhej desiatke byť nadpriemerne motivovaný, iba mierne pozíciu štafety SVK vylepšil.
Mierne zlepšiť sa to podarilo aj finišujúcemu Pilkovi, aj keď ani on výrazne dobre nezajazdil, na lepšie ako 15. miesto v redukovanom poradí to nestačilo.

Počasie -  daždivo, chladno.
Pretekalo sa na mape 1:10 000 s ekvidištanciou 5 m. 

11. 8. 2007 - štafety, SKI areál Nové Mesto na Morave
ženy 3x 10,7-11,3 km, 260-295 m, 20 controls (15/18)

1. FIN 1  Finland          114.38         
JÄPPINEN Taija    37.55 ( 1)               
STENGARD Ingrid 39.38 ( 1)  77.33 ( 1)
TOMMOLA Päivi    37.05 ( 1)  114.38 ( 1)

2. RUS 1  Russia              118.22   + 3.44
USTINOVA Anna        39.53 ( 6)               
MIKRYUKOVA Nadiya  39.58 ( 3)    79.51 ( 4)
CHERNYKH Ksenia      38.31 ( 2)  118.22 ( 2)

3. AUT 1  Austria           118.51   + 4.13
HOHENWARTER Elisabeth  39.59 ( 7)               
ZINKL Sonja       39.50 ( 2)   79.49 ( 3)
GIGON Michaela     39.02 ( 3) 118.51 ( 3)

4. FRA 1  France        122.03   + 7.25
FINANCE Caroline, KAMMERER Madeleine, BALLOT Aurélie

5. SUI 1  Switzerland    123.24   + 8.46
MÜHLEMANN Regula, GANTENBEIN Yvonne, SCHAFFNER

6. DEN 1  Denmark      123.28   + 8.50

PEDERSEN Line, SCHJOETZ Sidse, JORGENSEN Henriette
7. SVK 1  Slovakia    124.45   +10.07

BAJTOŠOVÁ Hana   38.45 ( 3)               
ĎURČOVÁ Alena       44.21 (10)    83.06 ( 7)
FAJTOVÁ Stanislava  41.39 ( 8) 124.45 ( 7)

8. CZE 2  Czech Republic 126.42   +12.04
9. GER 1  Germany      126.52   +12.14

CZE 1  Czech Republic 130.04   +15.26
10. HUN 1  Hungary   133.42   +19.04
muži 3x 14,3-14,7 km, 335-360 m, 27 controls (20/32)

1. FRA 1  France     131.57         
TOUSSAINT Stéphane   44.10 ( 7)               
BARTHELEMY Matthieu 44.33 ( 2)     88.43 ( 2)
GILLMANN Jérémie  43.14 ( 1)   131.57 ( 1)

2. CZE 1  Czech Republic 132.26   + 0.29
ŠEVČÍK Martin  44.13 ( 8)               
RYGL Jaroslav          44.31 ( 1)    88.44 ( 3)

TOMEČEK Lubomír   43.42 ( 3)  132.26 ( 2)
3. DEN 1  Denmark 133.11   + 1.14

PEDERSEN Lasse Brun 43.59 ( 5)               
GASBJERG Torbjoern  45.00 ( 4)    88.59 ( 4)
STRUNGE Soeren  44.12 ( 5)  133.11 ( 3)

4. RUS 1  Russia  133.15   + 1.18
KORCHAGIN Victor, ZHURKIN Maxim, GRITSAN

Ruslan                  
5. FIN 1  Finland     133.41   + 1.44

SARKKINEN Timo, TERVALA Mika, KESKINARKAUS Matti
6. SUI 1  Switzerland   135.03   + 3.06

SCHAFFNER Beat, SEGER Simon, OKLE Beat
7. EST 1  Estonia    137.14   + 5.17

RUS 2  Russia     143.15   +11.18
8. AUT 1  Austria 146.39   +14.42
9. LTU 1  Lithuania  147.07   +15.10

10. POL 1  Poland    149.54   +17.57

Hodnotenie individuálnych výkonov na MS:
- Fraňo - umiestnenie na strednej trati bolo uspokojivé, no diskvalifikácia na dlhej trati bola sklamaním aj pre neho samého. V súťažiach v ČR počas

celého roka jazdil vo farbách USK Praha celkom dobre, no na MS sa už prejavil iba ako veľmi priemerný pretekár...
- Šabo - škoda jeho zranenia v Taliansku a jeho dlhšej tréningovej nečinnosti. Nadšenie a skúsenosti na presadenie sa v čoraz silnejšej konkurencii

špecialistov ani počas MS v OC 2007 v Žďárskych vrchoch, v terénoch jemu veľmi blízkych, nepriniesli Mikimu výsledky, na aké sme boli zvyknutí...
- Šurgan - veľmi poctivo sa pripravoval a mal aj obrovskú túžbu po súťažení v terénoch, v ktorých sa mu darí už niekoľko rokov. Konečne sa mu po-

darilo poučiť sa z minulých rokov a načasovať záverečnú tréningovú prípravu naozaj vydarene, čo ukázal vo všetkých pretekoch jednotlivcov. Možno aj
jeho samého to bude motivovať na 2-3 roky serióznej prípravy, vyzerá to tak, že športovať a kvalitne súťažiť ho opäť baví... 

- Pilka -na radosť všetkých prelomil psychickú nerovnováhu a dokázal si zatriediť priority. V sezóne sa v drese USK Praha celkom výrazne zlepšil
v kategórii elity. Konečne postúpil do vytúženého finále LONG, no ešte sa mu nepodarilo zajazdiť tak, aby bol spokojný aj s výsledkom aj s výkonom...

- Trnovec - strieda výborné výkony s veľmi nevyrovnanými, stále robí mapové chyby, síce nie veľa, ale veľké. Škoda technickej smoly v kvalifikácii
dlhej trate, keby sa mu vo finále A darilo ako vo finále B, mohol zaznamenať vynikajúci výsledok. Potrebuje absolvovať ešte veľa ťažkých pretekov v
neznámych terénoch v silnej konkurencii. V budúcom roku je ešte junior, na JMS môže zúročiť bohaté "mužské" pretekárske skúsenosti...

- Bajtošová - líderka tímu, výrazne vylepšila medailovú bilanciu Slovenska a nadviazala na umiestnenia z MS v OC 2005 na Donovaloch a MS v
OC 2006 vo Fínsku. Aj keď od 1. mája 2007 zápasí so zdravotnými problémami, dokázala sa zodpovedne pripraviť na oba vrcholy sezóny v orientačnej
cyklistike. Či táto potešiteľná postupnosť bude pokračovať aj v ďalších rokoch, to ukážu najmä zdravotné dispozície...

- Fajtová - po čase nevýrazných a nevyrovnaných výsledkov konečne sezóna s ohromným posunom vpred, či už na ME alebo na MS. Fyzicky veľmi
dobre disponovaná pretekárka, v tomto roku konečne aj "štafetovo" spoľahlivá, zataiaľ však jediná, ktorá dokáže konkurovať Bajtošovej...

- Ďurčová - postupná pravidelná športová príprava s racionálnym pozadím prináša osoh. Pretekárske skúsenosti z minulosti a technická orientačná
vyspelosť jej nepriniesli výraznejší výsledok (ako na ME v ITA), no jej záujem pokračovať v športovom tréningu je veľmi potešiteľnou informáciou miná-
malne pre najbližšiu sezónu...

- Trnovcová - neuspokojila, najmä výkon na dlhej trati bol veľkým sklamaním. Od minulého roka, keď sa výrazne najmä orientačne zlepšila, výkon-
nostne stagnuje, čo je zapríčinené aj veľkými tréningovými zdravotnými výpadkami. Ešte stále je vo v juniorskom veku, budúcoročné JMS a šanca
postaviť kvalitnú štafetu junioriek (Tyszová + niekoľko ďalších adeptiek na systematickú športovú cykloorientačnú prípravu) by mali byť motívom k poc-
tivejšiemu prístupu k tréningu i životospráve. Pretekárskych cykloorientačných skúseností má však medzi juniorkami výrazne najviac, mala by byť jed-
noznačnou líderkou a ťahúňom v kolektíve mladých dievčat...

Celkové hodnotenie:
Výsledky boli mimoriadne, aj keď nie ako celku, máme momentálne troch veľmi silných individuálnych pretekárov, ktorým patrí uznanie. Konkurencia

sa každým rokom zvyšuje, v budúcom roku pribudne aj svetový šampionát juniorov. To je pozitívne, najmä preto, že mladí pretekári budú môcť súťažiť
v príslušnej vekovej kategórii a postupný prechod do kategórií dospelých nebude takým bolestivým krokom ako doteraz. Najmä lepšie výsledky budú mo-
tiváciou pokračovať v tvrdej systema-tickej pravidelnej príprave.

Nie som presvedčený o tom, že MS v OC 2007 v Novom Měste na Moravě poskytli pravý obraz o úrovni našich orientačných cyklistov. Naznačili
však to, že kde sa pohybujú športovci so špeciálne zameranou prípravou a kde tí ostatní... Aj keď terény v ČR boli pre nás výhodou na nezaplatenie,
mnohým pretekárom sa však na výsledku neodrazila.

Škoda neúčasti Haničáka a Chrappu. Haničák po zranení už veľký záujem o výkonnostné športovanie nejaví a asi s ním v budúcnosti počítať nemožno.
Podobne je to aj s tréningovou motiváciou u Šaba a u Fraňa. Verím ale, že až také veľké komplikácie v kat. dospelých v budúcom roku nenastanú. 

O to pozitívnejšie je to medzi juniormi a juniorkami. Ukázalo sa, že selektované tréningové zrazy zvlášť pre juniorov a zvlášť pre dospelých sú nut-
né. Nie všetko, čo je dobré pre mladých, je vhodné aj pre skúsených a opačne, niektoré "neduhy" sú zlým motívom pre nasledujúcu generáciu. Skúsení
juniori ako Trnovec, Trnovcová, Chrappa, Tyszová by mali byť tými, ktorí by mali tvoriť jadro juniorkého kolektívu. Kto sa k nim pridá, to ukáže pretekárs-
ka sezóna.

MS a JMS v OC 2008 koncom augusta v Poľsku budú nosnou akciou pre oba tímy. Na ME v OC 2008 (koncom septembra v Litve) však pocestuje
tím v minimálnom zložení tak, aby mohli nastúpiť čo najsilnejšie štafety v oboch kategóriách. Je veľmi pravdepodobné, že mnohí z pretekárov budú juniori.

Model prípravy zvolený v tomto roku bol pre vybraných pretekárov celkom dobrý, k optimálnemu časovému rozloženiu akcií však ešte veľa chýba.
Cenné sú aj výsledky, ktoré pretekári dosahujú v Českom pohári v kat. mužskej a ženskej elity. Všetci sa v elite udržali aj pre budúcu sezónu, Bajtošová
dokonca v celkovom hodnotení zvíťazila.

Medaily Hany Bajtošovej sú úspechom, ktorý v našich podmienkach nevieme spravodlivo doceniť. Minimálne sa však môžeme tešiť z faktu, že máme
pretekárku, ktorá v úzkej svetovej špičke má zvučné meno.



Potreba celoročnej prípravy s kombináciou ostatných orientačných športov je nevyhnutná. Fyzická, no najmä cyklistická!!!, príprava je rozhodujúcim
prvkom v tréningu a bude treba mať tento fakt v príprave stále na zreteli. Kondičná cyklistická príprava musí tvoriť v príprave starších pretekárov pod-
statnejšiu časť ako doteraz (nebrániť sa ani jazdeniu na cestnom bicykli), u mladších pretekárov treba zaradiť do tréningového programu čo naväčšie
množstvo špeciálnych mapových tréningov v sedle bicykla a čo najviac pretekov v neznámych terénoch. 

2007-10-26, Marian Kazík

Zápis č. 06/2007 z riadneho zasadnutia Predsedníctva SZOŠ dňa 9. 11. 2007 v Bratislave - Dúbravke
Prítomní:  Juraj Nemec, Ján Mižúr, Milan Kollár, Dušan Formanko - členovia predsedníctva

Marian Kazík - gen. sekretár
Juraj Prékop - predseda revíznej komisie
Milan Petrinec - predseda sekcie OB, Radoslav Jonáš - predseda mapovej komisie

Program:   1. Kontrola plnenia uznesení 
2. Informácia o hospodárení SZOŠ + spracovanie podkladov k projektom na podporu činnosti v r. 2008
3. Správy zo svetových podujatí v orientačných športoch 2007:

- MS v OC 2007 v ČR
- MS v OB 2007 v Ukrajine

4. Plány práce a nominačné kritériá na svetové podujatia v r. 2008
5. Príprava konferencie SZOŠ (správy o činnosti SZOŠ) a vyhodnotenia najúspešnejších športovcov a trénerov 

+ príprava zasadnutia Komisie vrcholového športu SZOŠ a Komisie mládeže
6. Kvalifikácia na majstrovstvá ISF školskej mládeže v OB 2008 (Škótsko)
7. Povinnosti jednotlivých funkcionárov pretekov
8. Kalendár slovenských súťaží v LOB na r. 2008
9. Vyhodnotenie súťaží v OB 2007 a kalendár slovenských súťaží v OB na r. 2008

10. Vyhodnotenie súťaží v OC 2007 a kalendár slovenských súťaží v OC na r. 2008
11. Školenie trénerov III. triedy - odborná časť
12. Záležitosti Mapovej komisie - vyhodnotenie mapovej tvorby za r. 2007
13. Rôzne

a) medzinárodné stretnutie v OB  HUN - UKR - SVK v Maďarsku
1. Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí s termínom plnenia k 9. 11. 2007:

- uzn. 3/04/06 Predložiť zápis o prevzatí materiálu repr. OB - nákup v r. 2005 - v plnení
- uzn. 7/07/06 Zaslať príspevky za tech. zabez. súťaží v OC 2006 (VBA, BBB) - v plnení
- uzn. 9/07/06 Zaslať príspevky za tech. zabez. súťaží v OB 2006 (BBA, SPE) - v plnení
- uzn. 13/07/06 Zaslať príspevky za mapy vydané v r. 2006 (BBA, SPE, CNR, VBA) - v plnení
- uzn. 8/04/07 Uplatniť odporúčania sekcii LOB - splnené 
- uzn. 11/04/07 Vypracovať nové org. predp. pre škol. súťaže v OB v šk. r. 2007/08 - splnené 
- uzn. 12/04/07 Predložiť nový materiál  s metodickým usmernením - Povinnosti jednotlivých funkcionárov pretekov aj s doplnkami - splnené
- uzn. 7/05/07 Zaslať refundácie z ME v OC 2007 - splnené
- uzn. 8/05/07 Pripísať na kontá reprezentantov OC príspevky za úspešnú reprezentáciu SR na ME v OC 2007 - splnené
- uzn. 10/05/07 Zaslať refundácie z ME dorastu v OB 2007 - splnené
- uzn. 12/05/07 Zvolať zasadnutie komisie mládeže SZOŠ - splnené
- uzn. 13/05/07 Zverejniť správu z JMS 2007 v Infobe - splnené
- uzn. 14/05/07 Zaslať refundácie z JMS v OB 2007 - splnené
- uzn. 15/05/07 Vyzvať Sokol Kysak úhradu doplatku zálohy na JMS v OB 2007          - splnené
- uzn. 16/05/07 Pripísať na konto M. Krajčíka príspevok za úspešnú reprezentáciu SR na JMS v OB 2007 - splnené
- uzn. 17/05/07 Poslať na ČSOB žiadosť o vysvetlenie, prečo bol vo Vizoviciach 

použitý termín CZECH and SLOVAK Orienteering weekend 2007       - splnené
Uznesenie 1/06/07: P SZOŠ ukladá gen sekretárovi, poslať na ČSOB list so žiadosťou, aby o podujatiach 

podporovaných EÚ na základe cezhraničnej spolupráce, bol v budúcnosti informovaný 
usporiadateľom aj Slovenský zväz orientačných športov.

T: 30. 11. 2007 zodp.: Kazík, Nemec
- uzn. 19/05/07 Zabezpečiť konanie odbornej časti školenia T3 - splnené
- uzn. 21/05/07 Informovať Klub OB Ružomberok o uznaní pridruženého členstva      - splnené
- uzn. 22/05/07 Realizovať tlač metodických materiálov v tlačiarni Cart print Nitra - v plnení
Uznesenie 2/06/07: P SZOŠ ukladá gen sekretárovi, urgovať žiadosť poslanú na NŠC o finančnú spoluprácu 

na vydaní metodických materiálov.
T: 15. 11. 2007 zodp.: Kazík

2. Informáciu o hospodárení SZOŠ a stave podúčtov v jednotlivých oblastiach SZOŠ k 31. 10. 2007 podal M. Kazík. Prehľad zatiaľ písomne spra-
covaný nebol. Informoval o stave prostriedkov na účte MŠ SR.
SZOŠ je zaregistrovaný ako subjekt, ktorý môže získavať podporu z 2 % z dane za r. 2007.
Hospodár zväzu znovu upozornil na opatrnosť v úhradách z účtov SZOŠ, z dôvodov neistého príspevku štátu na činnosť zväzu v r. 2008. Projekty
na r. 2008 zatiaľ zverejnené neboli.
Uznesenie 3/06/07: P SZOŠ berie informáciu o hospodárení k 31. 10. 2007 na vedomie. 

3. Správy zo svetových podujatí v orientačných športoch 2007 - MS v OC 2007 v ČR, MS v OB 2007 v Ukrajine.
Správa o účasti reprezentantov SR na MS v OC 2007 v ČR - písomne predložil tréner reprezentácie OC M. Kazík.



Uznesenie 4/06/07: P SZOŠ schvaľuje správu z MS v OC 2007. Vystúpenie reprezentácie SR hodnotí ako veľmi úspešné. 
Zvlášť vyzdvihuje medailové umiestnenia Hany Bajtošovej.
P SZOŠ ukladá gen. sekretárovi zverejniť správu z MS OC 2007 v Infobe.

T: 15. 11. 2007 zodp.: Kazík
Uznesenie 5/06/07: P SZOŠ schvaľuje za úspešnú reprezentáciu na MS v OC 2007 príspevok na šport. prípravu pre H. Bajtošovú vo výške 

55 000 Sk (2. m. na na strednej trati 35 000 Sk, 3. m. v šprinte 20 000 Sk), Š. Šurgana vo výške 10 000 Sk (10. m. 
na na dlhej trati 5 000 Sk, 10. m. v šprinte 5 000 Sk) a S. Fajtovú vo výške 5 000 Sk (8. m. v šprinte 5 000 Sk). 
Príspevky budú poukázané na základe vyúčtovaní súvisiacich so športovou prípravou.

T: 31. 12. 2007 zodp.: Kazík, Bajtošová, Fajtová, Šurgan
Uznesenie 6/06/07: P SZOŠ schvaľuje úhradu refundácií z MS v OC 2007 nasledovne:

VBA (Fajtová) 15 000 Sk
BBB (Ďurčová, Šurgan) 30 000 Sk (po 15 000)
P SZOŠ ukladá gen. sekretárovi zaslať refundáciu na účet platiteľa zálohy (kompenzácia so zálohou z ME v OC 2007).

Správa z MS v OB 2007 v Maďarsku. Písomne ju predložil tréner J. Pollák.
Uznesenie 7/06/07: Predsedníctvo SZOŠ schvaľuje správu z MS v OB 2007. Vystúpenie reprezentácie SR ako celku hodnotí pozitívne, s 

výnimkou pretekára O. Pijáka.
P SZOŠ ukladá gen. sekretárovi zverejniť správu v Infobe.

T: 15. 11. 2007 zodp.: Kazík
Uznesenie 8/06/07: P SZOŠ schvaľuje úhradu refundácií z MS v OB 2007 takto:

BBA (Barták, Dávidík) 50 000 Sk (po 25 000)
TKE (Rákayová) 25 000 Sk
P SZOŠ ukladá gen. sekretárovi zaslať refundáciu na účet platiteľa.

T: 30. 11. 2007 zodp.: Kazík

4. Plány práce a nominačné kritériá na svetové podujatia v r. 2008. Všetky plány budú predmetom zasadnutia Komisie vrcholového športu SZOŠ (7.
12. 2007 v Kysaku). 
Za reprezentáciu OC predložil predbežný plán tréner M. Kazík. Reprezentácia bude obohatená o juniorov, v r. 2008 budú po prvý raz aj juniorské
MS v OC. Niektoré detaily v tomto čase nie je možné z dôvodu nedostupnosti informácií (poplatky na ME v OC 2008, kalendár súťaží OC 2008 v
SR,...) presnejšie špecifikovať.
Reprezentácia OB - plány predložené neboli.
Reprezentácia LOB - ústnu informáciu podal J. Nemec. Písomne predložil návrhy nominácií na ME v LOB 2008 (SUI) a JMS v LOB 2008 (BUL).
Nominácia na MED v LOB 2008 je stále otvorenou záležitosťou.
Dorastenecký výber SR v OB, písomnú informáciu ústne doplnil tréner mládeže J. Mižúr. Zloženie výberu a nominácia na ME dorastu v OB 2008
je otvorená záležitosť, najmä z dôvodu konania sa dorasteneckého šampionátu až začiatkom októbra 2008.
Uznesenie 9/06/07: P SZOŠ berie na vedomie plán práce reprezentácií SR v OC na r. 2008.

P SZOŠ ukladá gen. sekretárovi zverejniť plán v Infobe.
T: 30. 11. 2007 zodp.: Kazík
Uznesenie 10/06/07: Predsedníctvo SZOŠ ukladá J. Nemcovi spracovať písomne plán práce repr. SR LOB a J. Pollákovi spracovať plán čin-

nosti repr. SR OB na r. 2008.
T: 30. 11. 2007 zodp.: Nemec, Pollák
Uznesenie 11/06/07: Predsedníctvo SZOŠ schváľuje nasledovnú nomináciu na ME v LOB 2008 do Švajčiarska, S-chanf. Pretekári SR budú 

štartovať iba v pretekoch jednotlivcov:
muži - Štefan Šurgan (EBB)
ženy - Erika Hlaváčiková (EBB)
vedúci a vodič - Juraj Nemec
Úhrada účastníckych nákladov: Na čiastočné náklady SZOŠ cestuje iba J. Nemec. 
Pretekári cestujú na náklady mater-ských klubov resp. vlastné náklady (je potrebné zaplatiť zálohu vo výške 12 000 Sk 
na 1 pretekára).
Refundácia zaplatených záloh: 100 % jednotlivci do 25. m.

Uznesenie 12/06/07: P SZOŠ schválilo (perolamom) nasledovnú nomináciu na JMS a SP v LOB 2008 do Bulharska, Borovec: 
juniorky - Ria Stančíková, Lucia Brozmanová, Dáša Mihálová (EBB)
vedúci výpravy a pretekár v SP - Štefan Šurgan (EBB)
Úhrada účastníckych nákladov: 
Pretekári cestujú na náklady materských klubov resp. vlastné náklady (je potrebné zaplatiť zálohu vo výške 15 000 Sk 
na 1 pretekára), Š. Šurgan na náklady SZOŠ. Letenky sú zakúpené z prostriedkov EBB.
Refundácia zaplatených záloh: 100 % jednotlivci do 25. m., štafety do 8. m.

Uznesenie 13/06/07: P SZOŠ berie na vedomie plán práce dorasteneckého výberu SR v OB na r. 2008.
P SZOŠ ukladá gen. sekretárovi zverejniť plán v Infobe.

T: 30. 11. 2007 zodp.: Kazík

5. Príprava konferencie SZOŠ (správy o činnosti SZOŠ) a vyhodnotenia najúspešnejších športovcov a trénerov + príprava zasadnutia Komisie vr-
cholového športu SZOŠ a Komisie mládeže - technicko - organizačné zabezpečenie. Súčasťou konferencie budú aj skúšky trénerov T3 z odbornej
časti školenia trénerov 3. triedy.
Konferencia SZOŠ 2007 sa uskutoční dňa 8. 12. 2007 v Kysaku (Škola v prírode). Tu bude zabezpečené aj ubytovanie pre vzdialených účast-
níkov. Konferencia bude spojená spolu s vyhlásením najúspešnejších športovcov a trénerov SZOŠ za r. 2007, so zasadnutím KVŠ a Komisie
mládeže. Konferencia nie je volebná.
Okrem konferencie sa na tomto mieste uskutočnia uvedené akcie približne v takomto časovom programe:

7. 12. 2007 - piatok 16,00 - komisia vrcholového športu SZOŠ
8. 12. 2007 - sobota 08,30 - komisia mládeže SZOŠ

11,30 - Konferencia SZOŠ 2007 - začiatok
v rámci ktorej bude o



12,00 - vyhlásenie ankiet a dlhodobých súťaží družstiev 2007
12,30 - obed
16,00 - predpokladané ukončenie konferencie, skúšky trénerov T3

Uznesenie 14/06/07: P SZOŠ ukladá gen. sekretárovi v spolupráci so zástupcami Klubu OB Sokol Kysak pripraviť a zabezpečiť Konferenciu 
SZOŠ spojenú s vyhodnotením najúspešnejších športovcov a trénerov SZOŠ za r. 2007, zasadnutie Komisie vrchol. športu 
SZOŠ a Komisie mládeže SZOŠ. Termín: 7. - 8. 12. 2007, Kysak. Spracovanie poradia, vyhotovenie pozvánok, pohárov 
a diplomov zabezpečí M. Kazík, ktorý tiež vypracuje úlohy, ktoré rozpošle účastníkom školenia a budú vyhodnotené na 
skúškach trénerov T3.

T: 25. 11. 2007 zodp.: Kazík, Kollár, Nemec
Uznesenie 15/06/07: P SZOŠ ukladá gen. sekretárovi vyzvať jednotlivých predsedov Sekcií a komisií SZOŠ, aby do 25. 11. 2007 predložili 

správy za svoj rezorty. O spracovanie správy požiadať aj revíznu komisiu.
T: 25. 11. 2007 zodp.: Kazík, Kundrata, Petrinec, Franko, Nemec, Jonáš, Prékop

6. Kvalifikácia na majstrovstvá sveta (ISF) školskej mládeže v OB 2008 (Škótsko) - informoval Kazík. Kvalifikácia prebehla bez problémov, všetci
usporiadatelia, ktorí technicky zabezpečovali podujatia zaradené do kvalifikácie, primeraným spôsobom spolupracovali na realizácii súťaže. Z
prostriedkov SZOŠ bolo uhradené všetkým účastníkom kvalifikácie štartovné, príspevok na ostatné dohodnuté náklady je v réžii SAŠŠ. Pre účasť
v Škótsku sú rozhodujúce podmienky a možnosti MŠ SR i SAŠŠ.
Po zasadnutí ŠTK SAŠŠ boli do organizačných pokynov pre školské športové súťaže v šk. r. 2007/2008 zapracované zmeny. V niektorých okre-
soch sa už súťaže uskutočnili, ostatné súťaže sa uskutočnia počas jari 2008. Majstrovstvá SR SAŠŠ v OB budú 27. - 28. 5. 2008 v Spišskej Novej
Vsi.
Uznesenie 16/06/07: Predsedníctvo SZOŠ berie na vedomie informácie o školských súťažiach a kvalifikácii školských družstiev.

P SZOŠ ukladá gen. sekretárovi rozposlať na kluby materiály týkajúce sa školských súťaží v OB v šk. r. 2007/2008.
T: 20. 11. 2007 zodp.: Kazík

7. Povinnosti jednotlivých funkcionárov pretekov - upravené metodické usmernenie s vymenovaním okruhu činností, ktoré spadajú do pôsobnosti
hlavných funkcionárov pretekov predložil M. Kollár. 
Uznesenie 17/06/07: P SZOŠ ukladá sekcii OB pripraviť konečnú podobu materiálu, ktorý bude predložený na rokovanie konferencie SZOŠ 2007.
T: 25. 11. 2007 zodp.: Petrinec, Kazík

8. Kalendár slovenských súťaží v LOB na r. 2008 - kalendár súťaží zaradených do Slovenského rebríčka v LOB 2008 písomne predložil predseda
sekcie LOB V. Franko. Kalendár zahŕňa súťaže aj v okolitých krajinách.
Uznesenie 18/06/07: P SZOŠ berie na vedomie informácie o termínoch slovenských súťaží v LOB v r. 2008.

Predsedníctvo SZOŠ ukladá gen. sekretárovi zverejniť termíny súťaží v LOB 2008 v Infobe.
T: 20. 11. 2007 zodp.: Kazík

9. Vyhodnotenie súťaží v OB v r. 2007 a kalendár slovenských súťaží v OB na r. 2008 - písomné hodnotenie súťaží doplnil osobným komentárom
predseda sekcie OB M. Petrinec. K termínom súťaží v r. 2008 sekcia OB zatiaľ nemôže podať komplexnú informáciu z dôvodu nezáujmu o uspo-
riadanie zo strany slovenských klubov. Zatiaľ sa predpokladá, že súčasťou súťaži zaradených medzi najvyššie rankingové slovenské preteky budú
Veľká cena Slovenska v OB 2008 (SPE), Postás cup 2008 (HUN), Limanová (POL).
Uznesenie 19/06/07: P SZOŠ berie na vedomie hodnotenie slovenských súťaží v OB za r. 2007 celoštátneho charakteru.

P SZOŠ ukladá gen. sekretárovi zverejniť hodnotenie slovenských súťaží v OB za r. 2007 v Infobe.
T: 20. 11. 2007 zodp.: Kazík
Uznesenie 20/06/07: P SZOŠ schvaľuje zaslanie príspevkov za technické zabezpečenie súťaží v OB 2007 v súlade s návrhom sekcie OB takto:

TKE 7 000 Sk (2x 1 500 + 4x 1 000)
BBA 3 250 Sk (750 + 1 500 + 1 000)
VZA 3 000 Sk (1 500 + 1 500)
SPE 3 000 Sk (1 500 + 1 500)
RBK 1 500 Sk (1 500) - pozn. NOB EBB

Predsedníctvo SZOŠ ukladá gen. sekretárovi zaslať príspevky na jednotlivé kluby ako dotácie s podmienkou predlože-
nia kópií dokladov súvisiacich s nákladmi na uskutočnenie podporených podujatí.

T: 31. 6. 2008 zodp.: Kazík
Uznesenie 21/06/07: Predsedníctvo SZOŠ berie na vedomie problémy s tvorbou kalendára súťaží v OB na r. 2008.

P SZOŠ ukladá sekcii OB čím skôr spracovať a zverejniť termínovník súťaží v OB na r. 2008.
T: 30. 11. 2007 zodp.: Petrinec, Kazík

10. Vyhodnotenie súťaží v OC v r. 2007 a kalendár slovenských súťaží v OC na r. 2008. Hodnotenie za r. 2007 a ani kalendár na rok 2008 predložené
neboli. M. Kazík sprostredkoval informáciu predsedu sekcie OC M. Kundratu o problémoch s tvorbou kalendára na r. 2008 - z dôvodu nezáujmu
o usporiadanie zo strany slovenských klubov nie je možné predložiť jeho ucelenú podobu. Podobne sú s tvorbou kalendára súťaží problémy aj v
okolitých štátoch, určite však viaceré podujatia budú situované aj do týchto štátov. Tento bod programu prekladá P SZOŠ na ďalšie zasadnutie
predsedníctva.
Uznesenie 22/06/07: Predsedníctvo SZOŠ berie na vedomie problémy s tvorbou kalendára súťaží v OC na r. 2008.

Predsedníctvo SZOŠ ukladá sekcii OC čím skôr spracovať a zverejniť termínovník súťaží v OC na r. 2008, tiež aj hodno-
tenie súťaží OC uskutočnených v r. 2007.

T: 30. 11. 2007 zodp.: Kundrata, Kazík

11. Školenie trénerov III. triedy - odborná časť. Špecializovaná časť sa uskutočnila 9. - 11. 11. 2007 v Bratislave, v zariadení Sales v Dúbravke v
spolupráci s NŠC. Prednášateľmi boli Jozef Pollák, Paulína Májová, Jozef Wallner a Marian Kazík. Všetci frekventanti absolvovali odbornú časť
školenia, skúšky budú 8. 12. 2007 v Kysaku.
Uznesenie 23/06/07: Predsedníctvo SZOŠ ukladá gen. sekretárovi vypracovať úlohy, ktoré rozpošle účastníkom školenia.

Práce frekventantov budú vyhodnotené na skúškach trénerov T3.



P SZOŠ ukladá gen. sekretárovi vyhotoviť jednoduchý test, ktorý bude tiež súčasťou záverečných skúšok T3.
T: 20. 11. 2007 zodp.: Kazík

12. Záležitosti mapovej komisie - vyhodnotenie mapovej tvorby za r. 2007. Rokovania P SZOŠ sa osobne zúčastnil predseda mapovej komisie SZOŠ
R. Jonáš. Predložil rozdelenie príspevkov na súťažné mapy, slovné hodnotenie kvality mapových diel vydaných v r. 2007 bude zverejnené neskôr.
Podobne je to aj s príspevkami na školské mapy, realizácia za r. 2007 nie je ešte ukončená.
Uznesenie 24/06/07: Predsedníctvo SZOŠ schvaľuje návrh rozdelenia príspevkov za tvorbu súťažných máp v r. 2007 takto:

SPE Ostrý vrch 1 888 Sk
RBK Hrabovo 13 294 Sk
TKE Zvonivá jama, Zbojnícka priepasť 16 847 Sk
VBA Majáles 2 952 Sk
BBA Fičák 5 019 Sk

Predsedníctvo SZOŠ ukladá gen. sekretárovi zaslať príspevky na jednotlivé kluby ako dotácie s podmienkou predlože-
nia kópií dokladov súvisiacich s nákladmi pri tvorbe podporovaných máp.

T: 31. 12. 2007 zodp.: Kazík
Uznesenie 25/06/07: P SZOŠ ukladá mapovej komisii SZOŠ spracovať podrobnejší materiál hodnotenia mapovej tvorby za r. 2007.

P SZOŠ ukladá gen. sekretárovi zverejniť hodnotenie mapovej tvorby v r. 2007 v Infobe.
T: 31. 12. 2007 zodp.: Jonáš, Kazík

13. A) Medzinárodné stretnutie v orientačnom behu HUN - UKR - SVK, 20. - 21. 10. 2007 Aggtelek, Maďarsko. O stretnutí informoval J. Mižúr.
Poukázal najmä na to, že nemôžeme byť spokojní najmä s prístupom pretekárov k reprezentovaniu SR.
Uznesenie 26/06/07: Predsedníctvo SZOŠ berie na vedomie informácie o 3-stretnutí v OB HUN - UKR - SVK. Vyslovuje poďakovanie J. Mi-

žúrovi za spracovanie bodových výsledkov stretnutia.

Najbližšie zasadnutie P SZOŠ (operatívne) bude 7. 12. 2007 v Kysaku.
Zapísal: Marian Kazík

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
V tomto období sa významných životných jubileí dožili alebo dožijú títo členovia SZOŠ:
vek dospelosti - 23. 11. Veronika Kleinová SSN
30. výročie - 18. 11. Marián Dávidík BBA
40. výročie - 13. 11. Iveta Paulová SPE, 14. 11. Jarmila Mravíková TPK, 27. 11. Ján Šmelík RBA
60. výročie - 7. 11. Helena Roháčová VKE
Prajeme veľa zdravia, šťastia, úspechov, životného optimizmu, najmä však veľa chuti do športového tréningu a práce vo všetkých oblastiach orien-

tačných športov.
14. 10. 2007 na svet zavítal Jakub Lanátor (syn Kataríny a Tibora z RBA). Miery: 50 cm - 3,7 kg.
Rodičom i dieťatkám prajeme veľa zdravia, šťastia, deťom nech sa v bludisku sveta i červenobielych lampiónov nestratia.
11. 11. 2007 o 11. hod. večer, navždy dotĺklo orienťácke srdce Mikuláša Novotu st., vo veku nedožitých 84 rokov... Jeho rukami prešli všetci

bystrickí orientační bežci z bývalej Smrečiny, ktorí v súčasnosti pôsobia po celom Slovensku v iných ako pretekárskych aktivitách. 
Česť jeho pamiatke.

Kysak - Škola v prírode, 7. - 8. 12. 2007:
KONFERENCIA SZOŠ

zasadnutie KVŠ a komisie mládeže
vyhodnotenie najúspešnejších športovcov a trénerov SZOŠ za r. 2007

skúšky trénerov T3

7. 12. 2007 - piatok 16,00 - komisia vrcholového športu SZOŠ
8. 12. 2007 - sobota 08,30 - komisia mládeže SZOŠ

11,30 - Konferencia SZOŠ 2007 - začiatok
v rámci ktorej bude o

12,00 - vyhlásenie ankiet a dlhodobých súťaží družstiev 2007
12,30 - obed
16,00 - predpokladané ukončenie konferencie, skúšky trénerov T3


