
Majstrovstvá európy v Presnej orientácii,  27.4.-1.5.2018, Bratislava, Slovensko 

 

Na základe splnenia nominačných kritérií nás v kategórii Open v jednotlivých disciplínach 
reprezentovali: 

Pavol Bukovác  (FBA)        (PreO, Štafety, TempO) 
Šimon Mižúr  (FBA)            (PreO, Štafety, TempO) 
Tereza Miklušová (RBA)     (PreO, Štafety, TempO) 
Tamara Miklušová (RBA)   (PreO, Štafety, TempO) 
Ondrej Piják (BBA)             (PreO, Štafety, TempO) 
Matej Hraboš (HBB)           (PreO, TempO) 
Daniel Pompura (EBB)      (Štafety, TempO) 

v kategórii Para nás reprezentovala: 

Silvia Shahzad (FBA)        (PreO, TempO) 

 

Program ME začal piatok oficiálnymi tréningami v priestoroch susediacich s pretekovými, 
Plavecký Mikuláš (PreO) a Lakšárska NV (TempO).   

Sobotu a nedeľu sa uskutočnili preteky v PreO, kde konečný výsledok je súčet obidvoch dní. 
PreO 1 bolo v lesnom komplexe nad Stupavou, kde prevládali vrstevnicové terénne tvary, zväčša 
ryhy, bez porastov vo vysokom lese. PreO 2 sa išlo v krasovej doline Kršlenica s 5. stupňom 
ochrany na obcou Plavecký Mikuláš, kde boli hlavne strmé kamenisté svahy s vysokými skalami 
vo vysokom lese s občasnými porastami. Štýl mapovania a stavby tratí nám čistým orientákom 
vyhovoval, kedže tam neboli použité nezmyselné trailové problémy a zero tolerancia bola jasná 
ale aj cez to trate boli mapovo veľmi obtiažné ale za to férové. Rozhodovala koncentrácia po dlhú 
dobu trvania pretekov a hlavne pretekmi nadobudnuté skúsenosti, bez ktorých je veľmi obtiažne 
uspieť. Každé malé zaváhanie sa trestá veľkým posunom nadol vo výsledkovej listine.    
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. 

Pondelok prebehli v areáli zrúcaniny hradu Devín štafety. Slovensko postavilo dve trojčlenné 
tímy. Zaujímavou novinkou bolo riešenie kontrol  na diaľku cca okolo 1km, ktoré boli umiestnené 
v protiľahlom svahu Devínskej kobyle. Trate neboli extra náročné ako na PreOčku, trebalo si len 
dať pozor na logické nachytávky. Slovensko má v pretekoch štafiet vždy vysoké šance uspieť 
a inak tomu nebolo ani tento krát, keď  štafeta v zložení Tereza Miklušová, Šimon Mižúr a Pavol 
Bukovác obsadila skvelé delené 5. miesto spolu Nemcami v tzv. redukovanom poradí. Naša 
druhá štafeta v zložení Ondrej Piják, Daniel Pompura a Tamara Miklušová obsadila 21. miesto v 
neredukovanom poradí. 

Utorok sa uskutočnili preteky v TempO v lese pri Borskom Mikuláši, klasické čisté záhorie 
s kôpkami. Doobeda prebehla kvalifikácia a v nabitej konkurencii sa podarilo postúpiť až štyrom 
našim reprezentantom a zaradili sme sa počtom postupujúcich medzi škandinávske veľmoci.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.Poobedné finále sa štartuje v opačnom poradí kvalifikácie, 
čiže nakoniec idú najlepší a bolo potešujúce a povzbudivé že medzi nimi boli aj slovenské 
nádeje. 



Vo veľmi mapovo náročnom  finále ktoré sa celé odohrávalo na členitom kopci s terénnymi 
detailmi a treba ešte podotknúť že náročnosť zvyšovalo obmedzujúci výhlad zo stanov, sa 
najlepšie popasoval 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 rýchlej TempOvej disciplíne. Dominovali Fíni a vybojovali všetky medaile. 

Záverečnou bodkou za vydareným šampionátom bol banket s kultúrnym programom, ktorý sa 
uskutočnil v hoteli kde bolo centrum ME. 

Hodnotiť pretekárov budem spoločne kedže všetci sme začiatočníci (kto aj neni, tak sa tak cíti) 
a ťažili sme zväčša z mapovej prípravy v OB a vo výsledkoch sa presne ukázalo kto má koľko 
absolvovaných pretekov v TrailO. Kedže na ME môže štartovať väčší počet účastníkov ako na 
MS, hlavne zo silných škandinávskych krajín, je náročnejšie uspieť. Takže tie lepšie výsledky 
našich reprezentantov musíme brať ako uspokojivé, na to aké máme skúsenosti. 

Trio najskúsenejších vybojovalo v nabitej konkurencii pre slovensko pódiové umiestnenie, čo sa 
veľmi cení a navrhujem pre každého zo štafety finančnú odmenu 100 euro. 

 Pretekár rastie zo skúseností z rôznych typov terénov a rôznych pohladov na stavbu trailových 
tratí, čo je veľmi dôležité pre úspech na vrcholných podujatiach, bez toho to bohužial nejde. 
Potenciál dostať sa medzi svetovú špičku medzi našimi mladými reprezentantmi je, chce to len 
vytrvalosť a pravidelne po troške sa tomu venovať, čo sa dá aj popri väčšom životnom vyťažení. 
A ešte máme veľkú výhodu že nám môžu nenahraditeľné skúsenosti odovzdávať bratia 
Furuczovci ktorí patria medzi top svetovú elitu a angažujú sa aj v IOF trailových komisiách 
a postupne sa snažia presadiť zmeny aby TrailO bol bližšie k orientáku a bol atraktívnejší pre 
väčší počet mladých ľudí. Začali od seba a pri týchto majstrovstvách ukázali že to ide aj inak, bez 
terénnej geometrie a s dôrazom na orientačnú náročnosť, to je presne to, akým smerom by sa 
mal TrailO uberať. Uvidíme koľko si z toho zoberú nasledujúci usporiadatelia, ale každopádne 
latku nastavili veľmi vysoko, z čoho sa teším a veľmi im za to ĎAKUJEM! 

 

Vypracoval: vedúci realizačného tímu Pavol Bukovac  

 

 


