Správa sekcie presnej orientácie za rok 2017

Sekcia pracovala v nezmenenom trojčlennom zložení: Ján Furucz – predseda sekcie, Dušan
Furucz a Marián Mikluš – členovia sekcie.

Domáce súťaže
Koncom októbra sa nám podarilo zorganizovať Majstrovstvá SR v obidvoch disciplínach, ktoré
boli súčasťou tzv. pred pretekov Majstrovstiev Európy (zároveň Európsky pohár). Súťaže v disciplíne
PreO sa zúčastnilo cca 120 pretekárov zo 14 európskych krajín, z toho cca 20 pretekárov zo Slovenska.
Súťaže v disciplíne TempO sa zúčastnilo cca 15 pretekárov zo Slovenska. Tento rok sa uskutočnili len
dve kolá Slovenského pohára.

Reprezentácia
V sezóne 2017 sa z pohľadu reprezentácie uskutočnilo iba jedno podujatie a tým boli
majstrovstvá sveta v Birštonas, Litva. Po úspešnom roku 2016, keď sa členovia štafety dostali do výberu
slovenských top tímov, bolo možné absolvovať komplexnú prípravu počas celého roka.

Majstrovstvá sveta
Majstrovstvá sveta sa uskutočnili v litovskom Birštonasi. Z pohľadu organizačnej kvality
svetových šampionátov tento šampionát bude patriť medzi najslabšie v našej histórii. V kategórii Open
nás reprezentovali skúsení pretekári Dušan Furucz, Ján Furucz a Marián Mikluš. Ako nováčik sa
v disciplíne TempO objavil Pavol Bukovác. V kategórii PARA sme nemali obsadenie, nakoľko naša
reprezentantka Silvia Shahzad rieši materské povinnosti.
Najviac sa nám darilo v disciplíne TempO, kde Ján Furucz získal bronzovú medailu. V kvalifikácii
sa výrazne darilo nováčikovi v tíme, Palovi Bukovacovi, keď do finále postupoval ako víťaz kvalifikačnej
skupiny. V konečnej klasifikácii obsadil Dušan Furucz 13. miesto, Pavol Bukovác bol 23. a Marián Mikluš
obsadil 28. miesto.
V našej najsilnejšej disciplíne štafiet sme obsadili konečné 4. miesto, len 1.5 sekundy za
bronzovou medailou, čím sme potvrdili našu príslušnosť k svetovej špičke, aj keď medaila a obhajoba
nebola nemožná.
V disciplíne PreO sme to mali dobre rozbehnuté, keď Ján Furucz bol po prvom dni na delenom
4. mieste. Druhý deň sa mu ale nepodaril, tak ako prvý a klesol na konečné 19. miesto.

Účasť na európskych pretekoch
Vďaka podpore od štátu členovia TOP tímu absolvovali kompletný Európsky pohár a tiež
množstvo tréningových a pretekových kempov v rámci celej Európy. V konečnom poradí Európskeho
pohára Ján Furucz obsadil 10. miesto. V CRO-ITA-SLO pohári sme obsadili celkové 2. miesto. Pravidelne
sa zúčastňuje

Domáci rozvoj
Z pohľadu PARA pretekárov stagnujeme, nedarí sa nám nadviazať lepšie kontakty v tomto
smere. Sľubne sa nám začína rozvíjať potenciál v kategórii Open, kde sa nám darí prilákať niektorých
vrcholných orientačných bežcov, ktorí chcú svoje schopnosti aj v tejto disciplíne.

Majstrovstvá Európy na Slovensku
Činnosť sekcie je výrazne ovplyvnená prípravami na budúcoročné Majstrovstvá Európy. Dvaja
členovia sú hlavnými organizátormi, tretí pôsobí ako národný kontrolór v tejto oblasti. Máme za sebou
týždennú návštevu advisora podujatia, kde boli prezentované kompletné trate a zázemia. Myslím, že
môžeme povedať, že s prípravami bol spokojný, akurát pokrivkávame v oblasti ľudských zdrojov, kde
ale pevne dúfame, že zapojíme ďalších členov zväzu.

Plán na rok 2018
Zvládnutie Majstrovstiev Európy, to je náš hlavný cieľ na rok 2018.
Po dlhšej úvahe sme sa rozhodli majstrovské súťaže uskutočniť mimo Slovenskej republiky,
v súvislosti s organizáciou ME. Majstrovstvá SR sa uskutočnia v rámci Európskeho pohára v októbri
v Českej republike, kde budú zároveň aj dve kolá Slovenského pohára. Ďalšie dve kolá plánujeme
v apríli taktiež v Českej republike v lokalite Zlaté hory. Prvé dve kolá sa uskutočnia v slovinskej Lipici
hneď na začiatku sezóny v marci.
Reprezentáciu čakajú dva vrcholy. Začíname koncom apríla a začiatkom mája na
Majstrovstvách Európy na Slovensku, kde už je prakticky vybudovaný nový mladý tím (bez našich
najskúsenejších pretekárov, ktorí organizujú). Začiatkom augusta nás čakajú Majstrovstvá sveta
v Lotyšsku. Pevne veríme, že sa nám podarí potvrdiť výsledky z minulých rokov.

Ján Furucz
predseda Sekcie presnej orientácie

