
Správa z Majstrovstiev sveta v orientačnom behu 2018, Riga, Sigulda/Lotyšsko 

 

Účastníci:  Pretekári: W – Katarína Lámiová/ATU Košice (disciplíny šprint, middle a long),  
    M – Michal Krajčík/ATU Košice (long, lesná štafeta), Tomáš 
Mušinský/ATU Košice (šprint, lesná štafeta), Ondrej Piják/Kobra Bratislava (middle, lesná štafeta) 
 
    Ondrej Piják (vedúci akcie) 
Dátum:  2.  – 12. 8. 2018 
 
Miesto:  Riga, Sigulda (Lotyšsko) 
 
 Miestom konania majstrovstiev sveta v orientačnom behu 2018 bolo hlavné mesto Lotyšska 
Riga a okolie mesta Sigulda v dňoch 2.  – 12. 8. 2018. Doprava na MS zo SR bola zabezpečená 
kombináciou leteckej dopravy a prenájmu osobného vozidla pre pretekárov v dejisku samotných MS. 
Spoločný odchod na MS bol dňa 2. 8. 2018 letecky z Bratislavy / Košíc  do Rigy a následne do miesta 
ubytovania v Garciems pri Rige; spoločný návrat z Rigy bol 12. 8. 2018. Ubytovanie bolo zabezpečené 
v Garciems, prenajatom byte. Stravovanie si účastníci zabezpečili individuálne. Doprava počas MS 
bola prenajatým osobným vozidlom. Vedúcim výpravy SR na MS v OB bol Ondrej Piják, súčasne aj 
štartujúci pretekár v disciplíne middle a v pretekoch lesných štafiet. 
 
 Vzdialenosti dejísk jednotlivých disciplín a predštartovných karantén v rámci pretekov MS 
v OB boli často veľmi vzdialené z centra pretekov v  Sigulde (a aj z miesta ubytovania v Garciems), 
z tohto dôvodu bolo potrebné cestovať často s veľkým časovým predstihom.  
 
 Úvodnou disciplínou MS v OB 2018 boli preteky v šprinte 04. 08. 2018, priamo v centre Rigy. 
Za SR nastúpili do kvalifikácie/rozbehov Tomáš Mušinský (kval. Skupina A, strata na víťaza skupiny 
+0:44 min.) a Katarína Lámiová (kval. Skupina B, strata na víťaza skupiny +3:02 min.). Katka obsadila 
23. a Tomáš 20. miesto vo svojich rozbehoch a do finále, ktoré sa konalo 4. 8. 2018 tiež v Rige, 
nepostúpili.  
 
Šprint, 4. 8. 2018, Forres, Kvalifikácia: rozbeh A/3.5 km, 21 KS(38 štartujúcich): 1. Tim Robertson 
.(New Zeland.) 11:44 min., 20. Mušinský T. (SR) 12:28 min., rozbeh B/3.3 km, 17 KS(32 štartujúcich): 
1. Judith Wyder  (Švajčiarsko) 11:43 min., 23. Katka Lámiová (SR) 14:45 min.  
 
Deň po kvalifikácii disciplíny šprint, 5. 8. 2018, sa konali preteky v disciplíne šprintové štafety. SR v 
týchto pretekoch nemala zastúpenie. 
 
07. 8. 2018 boli na programe preteky v disciplíne middle. Bežalo sa priamo finále, v okolí mesta 
Sigulda a podľa poradia v rebríčku klasifikácie krajín mohla SR prihlásiť po 1 pretekárovi v kategórii 
žien i mužov.  Za SR nastúpila na štart v kategórii žien Katka Lámiová a v kategórii mužov Ondrej Piják. 
K. Lámiová obsadila v konkurencii 71 pretekárok 61. miesto so stratou +22:56 min. na víťaznú Natalia 
Gemperle  z Ruska. O. Piják obsadil spomedzi 78 štartujúcich 47. miesto so stratou +7:46 min. na 
víťazného Eskil Kinneberga  z Nórska. Terén middle/strednej trate bol členitý, stredne kopcovitý, so 
značným sezónnym podrastom a porastom. Trate sa vyznačovali viacerými zmenami smerov a 
vyžadovali presnú navigáciu a koncentráciu počas celej dĺžky. Časový interval na štarte bol skrátený 
na 1:30 min. čo viedlo k vzniku niekoľkých skupín pretekárov počas pretekov, ktorí sa počas 
absolvovania trate dobehli. Podľa vyjadrenia Katky Lámiovej, sa nevyhla viacerým väčším a menším 
chybám, čo ju stálo výrazne lepšie umiestnenie. Ondrej Piják absolvoval dobrý pretek a nebyť chby na 
poslednú kontrolu pred zbernou, umiestnenie by bolo do štyridsiateho miesta. 
 



 
Middle/stredná trať, finále. Sigulda, 7.8.2018. Ženy (4,8km/prevýšenie 195m, 17 KS, 71 štartujúcich): 
1. A. Natalia Gemperle/Rus. 32:02 min., 61. K. Lámiová/SR 54:58 min. Muži (5,9 km/prevýšenie 235 

m, 19 KS, 78 štartujúcich): 1. Eskil Kinneberg/Nor. 32:59 min., 47. O. Piják/SR 40:45 min. 
 
Po pretekoch v disciplíne middle/stredná trať boli na programe MS v OB preteky v tradičných lesných 
štafetách. Za SR nastúpila v kategórii mužov štafeta v zložení Ondrej Piják, Michal Krajčík a Tomáš 
Mušinský. V ženskej kategórii sme nemali zastúpenie. Terén štafiet prebiehal v susednom a časti 
zhodnom teréne z pretekov na strednej trati z predchádzajúceho dňa. Štafeta SR dobehla na 
konečnom 27. mieste so stratou 37:30 min. na víťaznú štafetu Nórska. Štafetu SR rozbehol O. Piják na 
26. mieste so stratou +8:20, druhý úsek bežal M. Krajčík (na svojom úseku dosiahol slušný 17. čas), 
ktorý dobehol 22. so stratou po dvoch úsekoch +12:23 min. Na treťom úseku sa T. Mušínskemu 
nepodarilo štafetu posunúť na vyššie pozície.  
 
Štafety (lesné), Sigulda, 9. 8. 2018. Muži (5,7 km/180m prevýšenie, 16-17 KS): 1. Nórsko (Hallan 
Steiwer Gaute, Eskil Kinneberg, Magne Daehli) 107:26 min., 27. SR (T. Mušinský 39:55 min./25. 
miesto, Š. Ringer 39:57 min./25. miesto, M. Krajčík 42:21 min./25. miesto) 144:56 min. strata:  
37:30 min 
 
Na ďalším deň (11. 8.) bola v piatok na programe záverečná disciplína tohoročných MS v OB 2018 
v pretekoch na dlhej trati/long. Preteky sa uskutočnili v časti terénu, zhodnom s  terénom pretekov 
na štafetách. Za SR mohli štartovať  v disciplíne long/dlhá trať, podobne ako v pretekoch na trati 
middle/strednej trate, iba po 1 pretekárovi v kategórii žien i mužov. Terén pretekov disciplíny 
long/dlhá trať predstavoval fyzicky náročnú podložku, porovnateľnú so severským typom terénu s 
minimom ciest a lesných chodníkov; drsnosť terénu umocňoval aj podmočený charakter terénu. V 
kategórii žien nastúpila na štart K. Lámiová a umiestnila sa na 43. mieste spomedzi 71 štartujúcich 
pretekárok so stratou +32:18 min. M. Krajčík v mužskej kategórii obsadil 47. miesto spomedzi 77 
pretekárov so stratou +34:43 min. 
 
Long/dlhá trať, finále. Glen Affric, 11.8. 2018.  Ženy (9.7 km/prevýšenie 440 m, 19 KS, 70 

štartujúcich): 1. Tove Alexandersson /Švéd. 74:04 min., 43. K. Lámiová/SR 106:22, Muži (15.5 
km/660 m prevýšenie, 32 KS, 74 štartujúcich): 1. T. Olav Lundanes /Nor. 97:43, 47. M. Krajčík/SR 
132:26 min. 
 
Pozitívom vystúpenia slovenského tímu na MS 2018 je postup do 2. divízie nasadzovania pretekárov 
na majstrovstvách sveta a teda o jedno miesto  v štartovke na middle a na longu navyše. 
 
 
 
Bratislava, 16. 10. 2018 
Ondrej Piják, vedúci akcie 
 


