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Správa o činnosti sekcie OC
za rok 2018

Zloženie sekcie
Predseda: Juraj Opršal
Členovia: Katarína Papugová

Fungovanie sekcie
Sekcia OC fungovala v roku 2018 vo veľmi jednoduchom režime. Pred začiatkom sezóny sekcia
vydala vykonávacie predpisy vrátane kalendára pretekov OC vo všetkých okolitých krajinách.
Funkciu trénera reprezentácie OC zastrešila Katarina Papugova.
Spolu tento rok odjazdilo aspoň jedny preteky do 20 pretekárov zo Slovenska. Približne
polovica z nich sa dá označiť za aktívných pretekárov (min. 5 pretekov).

Národný rebríček v OC
Tento rok nebol Slovenský pohár v OC vyhlásený. Pre trvalo nízky počet pretekárov sa s ním
neráta ani v nasledujúcom roku.

Český pohár v OC
Česko naďalej udržiava vynikajúce podmienky pre OC s tradične najkvalitnejšími pretekmi v
našom regióne, ktoré často prilákajú aj širšiu medzinárodnú špičku. Z toho dôvodu naši aktívni
pretekári jazdia v prvom rade Český pohár (tento rok 20 kôl).
Najlepšie umiestnenia:
•

Matej Müller - 4. miesto v M21E (10. kolo ČP)

•

Štefan Šurgan – 5.miesto v M21E (11.kolo ČP)
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Iné preteky v OC
Naši pretekári sa taktiež zúčastňujú aj Rakúskeho a Maďarského pohára. Preteky v oboch
spominaných krajinách sú na slušnej úrovni, aj keď menej početné ako tie české.
ŠK VAZKA Bratislava tento rok zorganizovala 2 cyklo orientačné preteky. 12. - 13. mája sa v
Limbachu konalo spojené 1. a 2. kolo Českého pohára a 3. a 4. kolo Maďarského pohára,
ktorého sa zúčastnilo približne 250 pretekárov. Tieto preteky boli zároveň aj Majstrovstvami SR
v OC.
V októbri sa tradične konali orientačné preteky dvojíc na bicykloch – MAKADO, ktoré sú však
mimo súťaží organizovaných SZOŠ. Zhromaždisko pretekov bolo pre tento rok v Marianke a
týchto pretekov sa zúčastnilo okolo 200 ľudi .
.

Reprezentácia
Na minuloročných Majstrovstvách sveta v orientačnej cyklistike bolo Slovensko zastúpené
jediným reprezentantom – Matej Müllerom. Tento rok sa k nemu pridal aj Štefan Šurgan a
spoločne sa pripravovali na Majstrovstvá Európy a Majstrovstvá sveta absolvovaním viacerých
kôl Českého pohára a menšími mapovými sústredeniami.

Majstrovstvá Európy sa konali od 27.6-1.7. v Maďarsku spolu s Veteránskymi Majstrovstvami
sveta a Majstrovstvami Európy juniorov. Slovensko malo svoje zastúpenie aj v elitnej mužskej
kategórií, aj medzi veteránmi.
Najlepšim výsledkom na Majstrovstvách Európy bolo 25.miesto Mateja Müllera na krátkej trati.

Výsledky:
Dlhá trať: Matej Müller 39.miesto, Štefan Šurgan 35.miesto
Middle: Matej Müller 25.miesto, Štefan Šurgan 52.miesto
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Veteráni:
Mass start: Tatjana Jánošková: 5.miesto vo W55, Jozef Jánoška: 26.miesto v M55
Šprint: Tatjana Jánošková: DISK vo W55, Jozef Jánoška: 29.miesto v M55, Eva Králová:
3.miesto vo W70
Dlhá trať: Tatjana Jánošková: 5.miesto vo W55, Jozef Jánoška: 23.miesto v M55, Eva Králová:
1.miesto vo W70
Middle Tatjana Jánošková: 4.miesto vo W55, Jozef Jánoška: 25.miesto v M55, Eva Králová:
1.miesto vo W70
Konečné poradie Svetovej série veteránov 2018 v MTBO (WORLD MASTERS SERIES 2018) v kategórii W 70 zvíťazila Eva Králová.

Tohtoročné Majstrovstvá sveta sa konali v Rakúsku od 5.-12.8 spolu s Dorasteneckými
Majstrovstvami Európy a Juniorskými Majstrovstavami sveta. Slovensko malo svoje zastúpenie
len v elitnej mužskej kategórií.
Najlepšim výsledkom na tohtoročných Majstrovstvách sveta bolo 37.miesto Mateja Müllera na
krátkej trati.
Výsledky:
Mass start: Matej Müller 56. Miesto, Štefan Šurgan 71. miesto.
Middle: Matej Müller 37. miesto, Štefan Šurgan DISK
Dlhá trať: Matej Müller 44. Miesto, Štefan Šurgan 46. miesto.
Šprint: Matej Müller 38. miesto, Štefan Šurgan 50. miesto.

Zhodnotenie reprezentantov:

Matej Müller: S výsledkami a celkovo s mojím výkonom spokojný nie som. Príprava na tento
vrchol sezóny bola o moc poctivejšia a tvrdšia ako minulý rok, no napriek tomu som sa na
jednotlivých pretekoch necítil dobre, ako keby som mal „prázdne nohy“ a tiež moje mapové
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výkony boli dosť slabé. Mal som od seba veľké očakávania, čo pravdepodobne dobre
nevplývalo na moje výkony. Treba na to čím skôr zabudnúť, dokončiť v zdraví sezónu a dúfať,
že to bol dobrý odrazový mostík pred ďalším rokom.

Štefan Šurgan: Posledné roky som sa športu venoval viac ako tréner a organizátor, než ako
pretekár v plnom tréningu. Preto moje očakávania neboli veľké. Po pár mesiacoch tréningu som
odhadoval, že by som sa výsledkovo mohol pohybovať niekde okolo polovice štartovného poľa.
Tiež som dúfal, že s trochou šťastia môžem pri veľmi dobrom mapovom výkone zajazdiť
výsledok na hranici prvej tretiny. To sa mi takmer podarilo na strednej trati, čo boli asi najťažšie
preteky tohtoročných majstrovstiev po fyzickej aj mapovej stránke. Bohužiaľ, v poslednej
technickejšej časti trate, som už v dosť veľkej únave, zle vyčítal a vyhodnotil situáciu v mape a
porušil pravidlá. Vďaka tomuto "skratu" som bol nakoniec diskvalifikovaný. Hlavným dôvodom
mojej účasti bolo znova to po rokoch skúsiť na vrcholných podujatiach a zistiť či na to ešte
mám. V najbližších sezónach by som sa chcel venovať tréningu serióznejšie, a zúčastniť sa
ešte aspoň dvoch nasledujúcich Majstrovstiev sveta. V Dánsku v roku 2019 a Českej Republike
v roku 2020.

Plán na rok 2019
Budúcoročné Majstrovstvá sveta sa budú konať v Dánsku, kde je možnosť zúčastniť sa aj na
prípravnom kempe počas Veľkej noci. Túto možnosť by sme chceli využiť, aby sa tak naši
reprezentanti mohli kvalitnejšie pripraviť na vrchol sezóny.

14.11.2018

za sekciu OC
Juraj Opršal/ Katarína Papugová

