
Majstrovstvá sveta v Presnej Orientácii (WTOC), 5.‐10. augusta 2018, Daugavpils, Lotyšsko 

Na základe splnenia nominačných kritérií sa MS zúčastnili pretekári Dušan Furucz (FBA), Ján 
Furucz (FBA), Marián Mikluš (RBA) a Pavol Bukovác (FBA). Vedúcim výpravy bol Dušan Furucz.  

Väčšina výpravy cestovala letecky z Viedne v piatok 3. augusta do Rigy.  Ján Furucz cestoval už 
v stredu obdobne z Viedne cez Rigu aby sa následne presunul autom z požičovne do Litvy aby 
v rámci prípravy absolvoval preteky WRE. Odtiaľ sa presunul do centra MS kde v sobotu 
absolvoval individuálne tréningy v presnej orientácii (PO). Požičané auto bolo následne 
využívané tímom na presuny na tréningy a jednotlivé súťaže MS. 

V sobotu sme išli povzbudiť slovenskú reprezentáciu v pretekoch MS v šprinte a po skončení 
cestujemeľ vlakom do centra MS v Daugavpils..  

V nedeľu sme doobeda absolvovali tréning v PO v priestoroch minuloročných majstrovstiev 
Lotyšska, poobede oficiálny model a následne ešte bežecký tréning na priľahlej mape.  

V pondelok konečne nastal náš prvý pretekársky deň. V mestskej pevnosti sa uskutočnila naša 
tradične najsilnejšia disciplína TempO.  

Na tieto MS sme sa okrem klasickej tréningovej prípravy a účasťou na rôznych podujatiach vo 
zvýšenej miere pripravovali aj dlhodobou taktickou prípravou. Špeciálne pre disciplínu TempO 
Dušan a Pavol nazbierali obrovské množstvá obrazového materiálu (fotky, video, mapy), Pavol 
na základe týchto podkladov nakresli novú mapu daného priestoru, Za pomoci Petra Furucza 
sme terén pretekov vizualizovali aj do 3D formátu. Následne sme sa snažili na základe týchto 
podkladov aj pripraviť odhadované trate čo sa nám aj celkom podarilo a boli sme výborne 
pripravený na prvú disciplínu. 

V prvej skupine štartovali Pavol Bukovác a Dušan Furucz. V druhej skupine Ján Furucz a Marián 
Mikluš.  Kvalifikácia bola oproti našim predpokladom postavená výrazne jednoduchšia 
a jednotlivé skupiny sa v niektorých prípadoch trochu odlišovali zložitosťou a vhodným spôsobom 
riešenia problémov. To však nemalo vplyv na výber pretekárov pre neskoršie finále. Slovensko 
potvrdilo svoju príslušnosť k elite a ako jedna z mála krajín mala plný počet pretekárov vo finále. 
Dušan postúpil vo svojej skupine z tretieho, Ján z piateho, Pavol z dvanásteho a Marián 
z trinásteho miesta. 

Stavba finále TempO už bola trochu zložitejšia, ale aj tak podľa mňa organizátori nevyťažili 
z priestoru ponúkané maximum. Mne osobne sa nepáčilo stanovisko číslo 4, ktoré bolo trochu 
násilne umiestnené do danej stavby trate. Vzhľadom k menšiemu počtu stanovísk vo finále (5) 
boli preteky veľmi vyrovnané a kruto rozhodovala každá chyba. Samotné preteky boli 
zorganizované výborne, len mám pocit, že organizátori sa chceli vyhnúť akýmkoľvek problémom 
a báli sa postaviť krajšie trate.  

Z našich pretekárov sa opäť skvele predstavil Janko, ktorý získal spolu s Lennart Wahlgrenom zo 
Švédska striebornú medailu keď mali na sekundu rovnaký čas. Majstrom sveta sa stal Petteri 
Hakala z Fínska, ktorý mal náskok len tesných 4,5 sekundy. 

Dušan skončil na peknom ôsmom mieste, Pavol na osemnástom a Marián na 36 mieste. Chalani 
podali veľmi pekné výsledky. Dušan sa o štvrté miesto pripravil hlúpou chybou na poslednom 
piatom stanovisku. Už sa môžeme len dohadovať keby nebolo štvrté stanoviska či by Janko, 
alebo Dušan nemohli mať ligotavejšie umiestnenia. Pavol pod veľkým tlakom ešte chybuje, ale 
predpokladám, že je len otázkou času kedy nás prekvapí v tejto disciplíne super výsledkom. 



Marian si už samotným postupom splnil výkonnostný cieľ a pretože vedel, že mu trochu chýba 
rýchlosť tak išiel do vedomého rizika s rýchlymi odpoveďami. Zatiaľ to ešte nevyšlo, ale časom ak 
si nájde správny pomer medzi rýchlosťou a istotou, mohol by sa vo výsledkoch posunúť výrazne 
vyššie.  

Len malá zaujímavosť. V novom vydaní pravidiel už bude minimálny počet stanovísk pre finále 
TempO definovaných číslom šesť. 

V utorok sme absolvovali prvú časť disciplíny PreO v jemne zvlnenom teréne podobnom trochu 
niektorým častiam Záhoria. Až na pár kontrol v strednej časti (5, 8, 9, 10, 11), ktoré priam sršali 
starou Trailovou školou, zvyšok trate bol pekný a páčil by sa asi aj klasickým orientačným 
bežcom.  

Vo výsledkoch je po prvom dni uvedené na najvyššom mieste slovenské meno. Janko po 
najrýchlejšej časovke a bezchybnom výkone vedie. Nebude to mať však v ďalšej časti ľahké, 
pretože ďalších 10 pretekárov má tiež plný počet bodov. Ostatní dvaja naši pretekári Dušan 
a Marián sú už bez veľkých nádejí na dobrý výsledok. Marián je na priebežnom 29 mieste 
s dvomi chybami. Chybuje na 5 kontrole, ktoré určite získa prvenstvo ako najhoršia kontrola MS 
a na č. 25. Dušan technickou chybou (hoci mal správne odpovede - označil kontrolu číslo 11 do 
12) stráca hneď dva body a trochu z únavy ako jediný európsky pretekár chybuje na ľahkej 
kontrole č. 16. Tri chyby stačia len na priebežné 39 miesto. 

V stredu doobeda sme absolvovali model pre PreO2 a jeden bežecký tréning na blízkej mape. 
Poobede väčšina z más ešte absolvovala školenie IOF advisorov.  

V štvrtok prichádza dôležitý deň pre Janka a to druhá časť PreO. Dušan s Mariánom absolvovali 
túto časť už iba v tréningovom tempe bez nároku na úspech. V tento deň je to pre Dušana 27 
miesto a celkovo to vychádza na 37 miesto. Marian s väčším počtom chýb je na 50 mieste 
a celkovo to znamená 44 miesto. Skorší štart využívame na tréning na susediacej mape. Po 
návrate už zdieľame  radosť úspechu s Jankom. Ten spolu s Antti Rusanenom vyhráva druhú 
časť PreO a celkovo to znamená titul Majstra Sveta ! Striebornú medailu získava Geir Myhr Oien 
z Nórska a bronzovú Antti Rusanen  z Fínska. Tento rok to bolo veľmi vyrovnané – až 5 
pretekárov malo za obidva dni plný počet bodov a rozhodovalo kto ako rýchlo a bez chýb 
absolvoval dve časové stanoviská. Priamo na zhromaždisku si môžeme vychutnať slovenskú 
hymnu a prvý historický titul majstra sveta v Presnej Orientácii. 

V piatok je na programe dňa posledná disciplína štafety. Na túto disciplínu boli nominovaní 
Marián, Dušan a Ján ktorí štartovali aj v tomto poradí. Patrili sme v nej medzi favoritov, ale stavba 
tratí a pravdepodobne už veľká psychická únava s predošlých pretekov urobila svoje. Každý 
z členov urobil v PreO aj v TempO časti (okrem Mariana) nejakú chybu.  V PreO Marian nezarátal 
pri jednej úlohe jeden lampión a bola to v podstate technická chyba. Dušan v prvej časti trati 
označil o jednu kontrolu navyše (už ju vyriešil Marián) a celú trať miesto koncentrovaného výkonu 
riešil ako postupovať tak aby to bolo v súlade s pravidlami, prípadne s čo najmenšou 
penalizáciou. Z nepozornosti jednu kontrolu vyriešil nesprávne a jedna bola trochu problematická 
kde ju väčšina favoritov riešila ako on (budúci majstri sveta tu mali jedinú chybu). Ján urobil dve 
chyby. Jednu tiež z nepozornosti a jedna bola tiež trochu problematická. Za päť chýb v PreO je 
penalizácia 300 sekúnd a pri tak vyrovnaných výsledkoch to bola nedostihnuteľná strata. Navyše 
sa nám nedarilo ani v TempO časti. Podali sme tu len priemerný výkon, ktorý stačil len na 
čiastkové šieste miesto. V celkovom súčte to znamená až šestnáste miesto a značná 
nespokojnosť.  

Majstrami sveta sa stávajú Nóri, striebornú medailu prekvapivo získavajú v omladenej zostave 
domáci Lotyši a bronz putuje do Fínska. 



Večer čiastočne, alebo niektorí aj v plnom rozsahu absolvujeme záverečný banket a okolo druhej 
v noci spoločne vyrážame autom do Rigy aby sme stihli ranné lietadlo do Viedne a odtiaľ 
autobusom do Bratislavy kde nás očakáva aj pár členov s orientačného sveta. 

Z organizačného hľadiska to boli jedny z najlepších Majstrovstiev Sveta, ale vnútorne trochu 
bojujem s tým, že trate sa dali postaviť aj krajšie.



 

Hodnotenie jednotlivých pretekárov: 

Ján Furucz potvrdzuje svoju príslušnosť k svetovej extratriede. Ziskom titulu Majstra Sveta 
v disciplíne PreO sa mu podarilo uspieť konečne aj v tejto disciplíne a svoju suverenitu potvrdil aj 
ziskom striebornej medaily v disciplíne TempO. Veľmi dobre sa vysporiadal s ťažkými 
podmienkami a potvrdil svoje orientačné schopnosti. 

Za skvelé výsledky navrhujeme Jánovi Furuczovi preplatiť aj cestovné náklady (letenky, 
požičanie auta) – cca 300-400€ 

Dušan Furucz potvrdil svoju vynikajúcu výkonnosť v disciplíne TempO a potvrdil, že je veľmi 
dobrý aj v disciplíne PreO. Jeho celkový úspech bol zatienený technickými chybami v PreO a 
štafetách. Podľa jeho vyjadrenia sa chce postupne začať venovať iným činnostiam a plánuje sa 
dôkladne pripraviť na MS v Portugalsku, ktoré by mali byť jeho predposlednými, alebo 
poslednými MS. Z tohto dôvodu sa aj vzdáva svojej pozície reprezentačného trénera PO. 

Marián Mikluš sa neustále zlepšuje a pokiaľ má dostatok času na rozhodovanie patrí do svetovej 
špičky vo všetkých disciplínach. 

Pavol Bukovác mohol štartovať len v jednej disciplíne kde potvrdil oprávnenosť nominácie. 
Začína sa čoraz viac presadzovať aj v iných disciplínach a bolo by veľmi zaujímavé vedieť ako by 
sa mu darilo keby mohol štartovať na MS aj v iných disciplínach. Budúceho reprezentačného 
trénera by som chcel upozorniť na jeho veľký potenciál. 

 

 

Vypracoval: Dušan Furucz, reprezentačný tréner PO 


