Správa
o činnosti reprezentačného výberu presnej orientácie
za rok 2018

Zloženie:
Kategória Open:
Ján Furucz, Dušan Furucz, Marian Mikluš – členovia TOP tímu
Pavol Bukovac, Šimon Mižúr, Tamara Miklušová, Tereza Miklušová, Ondrej Piják, Matej Hraboš, Daniel
Pompura
Kategória Para:
Silvia Shahzad
Realizačný tím:
Majstrovstvá sveta: Dušan Furucz
Majstrovstvá Európy: Pavol Bukovac (organizovali sme ME)
Majstrovstvá Európy:
Skúsení reprezentanti tentokrát nepretekali, nakoľko sme boli zároveň usporiadateľmi. Na druhej strane
dostalo mnoho mladých možnosť ukázať svoje schopnosti na pretekárskom poli. Zloženie našej reprezentácie bolo
takéto:
v kategórii Open nás reprezentovali:
Pavol Bukovác (všetky disciplíny)
Šimon Mižúr (všetky disciplíny)
Tereza Miklušová (všetky disciplíny)
Tamara Miklušová (všetky disciplíny)
Ondrej Piják (všetky disciplíny)
Matej Hraboš (PreO, TempO)
Daniel Pompura (Štafety, TempO)
v kategórii Para nás reprezentovala:
Silvia Shahzad (PreO, TempO)
V pretekoch PreO sa naši pretekári len rozbiehali, pre mnohých to bola prvá skúsenosť s majstrovským
podujatím. Najlepšie sa v kategórii Open umiestnil Pavol Bukovác na 34. mieste, 42. bol Ondrej Piják, 64. Tamara
Miklušová, 68. Matej Hraboš, 80. Šimon Mižúr a 86. Tereza Miklušová. V kategórii Para obsadila Silvia Shahzad 30.
miesto.
Veľkým prekvapením boli naši reprezentanti v pretekoch štafiet, keď prvá štafeta v zložení Tereza Miklušová,
Šimon Mižúr a Pavol Bukovác obsadila skvelé pódiové 5. miesto v tzv. redukovanom poradí. Naša druhá štafeta v zložení
Ondrej Piják, Daniel Pompura a Tamara Miklušová obsadila 21. miesto v neredukovanom poradí.
Veľmi dobre sa našim reprezentantom darilo aj v disciplíne TempO, keď prekvapujúco z kvalifikácie postúpili až
4 naši reprezentanti, čo nedokázali ani iné kvalitné krajiny. Do finále postúpil zo skupiny A Pavol Bukovác z 2. miesta a z
5. Tereza Miklušová. Postúpiť sa nepodarilo Matejovi Hrabošovi z 31. miesta a Silvii Shahzad zo 47. miesta. Zo skupiny B
do finále postúpili Tamara Miklušová zo 7. miesta a Šimon Mižúr z 9. miesta. Postúpiť sa nepodarilo Ondrejovi Pijákovi z
32. miesta a Danielovi Pompurovi zo 42. miesta. Do finále postupovala 18 najlepších pretekárov z oboch skupín.

Vo veľmi ťažkom finále sa najlepšie sa umiestnil Pavol Bukovác na 12. mieste, 17. bola Tamara Miklušová, 21.
Tereza Miklušová a 29. miesto obsadil Šimon Mižúr. Naši mladí nesklamali a ukázali, že najlepšie im to ide v TempOvej
disciplíne.
Z vystúpením našich reprezentantov na ME sme veľmi spokojný. Určite nesklamali skôr naopak. Viem, že
niektorí mysleli na medaile, ale v tejto konkurencii (ME sú obsadené kvalitnejšie ako MS) 5. miesto v štafetách a
najlepšie 12. miesto v jednotlivcoch sú skvelé výsledky. Jasným lídrom bol Pavol Bukovác. Predošlé skúsenosti uplatnili
sestry Miklušové a Šimon Mižúr najmä v disciplíne TempO. Sme radi, že nám na Slovensku vyrastá mladá generácia,
ktorá je prísľubom do budúcnosti, ale je potrebné nepoľaviť v tréningovom procese a snažiť sa získať čo najviac
pretekových skúseností, čo je alfa a omega úspechu v presnej orientácii.
Majstrovstvá sveta:
Na štarte sa zo slovenskej reprezentácie postavilo to najlepšie z najlepšieho. Výsledkom bolo dosiahnutie
obrovského úspechu, keď sme získali zlatú a striebornú medailu prostredníctvom individuálneho úspechu Ján Furucza.
Zloženie našej reprezentácie bolo takéto:
obsadzovali sme iba kategóriu Open:
Pavol Bukovác (TempO a náhradník pre ostatné disciplíny)
Dušan Furucz (všetky disciplíny)
Ján Furucz (všetky disciplíny)
Marián Mikluš (všetky disciplíny)
Na rozdiel od Majstrovstiev Európy sa Majstrovstvá sveta rozbiehali disciplínou TempO. Najprv sa konala
kvalifikácia. Postupový kľúč bol jednoduchý. Existovali dve skupiny a z každej skupiny postupovalo prvých 18.
pretekárov. Naši pretekári ukázali vysokú kvalitu, keď do finále postúpili všetci pretekári, čo dokázali iba ďalšie tri
národné tímy. Do finále postúpil zo skupiny A Dušan Furucz z 3. miesta a Pavol Bukovác z 12. miesta. Zo skupiny B
postúpil Ján Furucz z 5. miesta a Marián Mikluš z 13. miesta. Samotné finále bolo veľmi tesné, keď prvých 9 pretekárov
sa zmestilo do cca 40 sekúnd. Veľkým úspechom sa skončilo účinkovanie pre Jána Furucza, ktorý získal už svoju druhú
striebornú medailu z MS, aj keď tentokrát to bolo iba 4,5 sekundy za zlatom. Vynikajúce umiestnenie dosiahol Dušan
Furucz, keď obsadil 8. miesto. Škoda jednej chyby na poslednom stanovisku, ktorá ho odsunula zo 4. miesta. Pavol
Bukovác obsadil 18. miesto a Marián Mikluš obsadil konečné 36 miesto.
To najlepšie ale ešte malo len prísť. Čakala nás disciplína PreO, kde sa slovenskej reprezentácii ešte nikdy
nepodarilo získať miesto v prvej desiatke. Dúfali sme, že tento rok toto prekliatie prelomíme. Prelomili sme ho a to
rovno zlatou medailou, o ktorú sa postaral Ján Furucz svojím bezchybným výkonom v obidvoch dňoch. Dušan Furucz
obsadil 37. miesto a Marián Mikluš skončil na 44. mieste.
Veľké očakávania sme mali v našej najúspešnejšej disciplíne, ktorou sú štafety. Na predchádzajúcich
majstrovských podujatiach bolo naším najhorším umiestnením 4. miesto, tak sme právom očakávali čo najlepšie
umiestnenie. Výsledkom bolo 16. miesto, čo je obrovským sklamaním pre náš tím. Ťažko hľadať príčiny, javí sa to ako
kolektívne zlyhanie všetkých členov tímu.
V každom prípade tento jednotlivý tímový neúspech nemá vplyv na hodnotenie našej účasti na MS. Naša
reprezentácia výrazne prekvapila a stala sa jednou z najúspešnejších krajín týchto MS. Pozitívnou správou je možnosť
postaviť jedného ďalšieho reprezentanta do disciplíny PreO, nakoľko majster sveta má účasť istú nad povolené kvôty.
Hodnotenie a ako ďalej:
Výsledky hovoria za nás, napriek tomu že sme počtom najmenšia sekcia, tak sa nám výrazne darí na
medzinárodnej scéne. Máme 2 individuálne medaile (zlato a striebro), o ktoré sa zaslúžil Ján Furucz a výborné 8. miesto
Dušana Furucza z majstrovstiev sveta. Z majstrovstiev Európy máme vynikajúce 5. miesto zo štafiet (Pavol Bukovac,
Tereza Miklušová a Šimon Mižúr) a 12. miesto Pavla Bukovaca z individuálnej disciplíny.
Podľa informácií od našich najlepších sa pomaly blíži čas, keď budú chcieť reprezentačnú kariéru dočasne alebo
trvalo zavesiť na klinec, takže je potrebné sa viacej orientovať na našich mladších reprezentantov.

Nakoľko už ďalej neplánujem vykonávať činnosť reprezentačného tímu, v sekcii sme sa dohodli, že na túto
činnosť navrhujeme Jána Furucza. Nakoľko jeho nominácia je daná titulom Majstra sveta, nemusí sa zaoberať
starosťami okolo nominácie a preto sa chce začať venovať reprezentačnému tímu.
Máme pripravený plán na najbližšie dva roky, kde sa okrem majstrovských súťaží chceme sústrediť aj na súťaže
vo svetovom rankingu (WRE).
Nerobíme si ilúzie, že dokážeme prinášať medaile z každých majstrovstiev, ale našim cieľom je udržať sa
v svetovej špičke, čo pre nás znamená individuálne umiestnenia do 15. miesta a v štafetách do 10. miesta.

V Bratislave, 28.11.2018
Dušan Furucz

