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Správa 

o činnosti reprezentačného výberu presnej orientácie 

za rok 2019 

 

Zloženie: 

 Kategória Open: 

A: Ján Furucz – člen TOP tímu SR 

B: Dušan Furucz, Marián Mikluš, Pavol Bukovac 

C: Šimon Mižúr, Tereza Miklušová, Tamara Miklušová 

Realizačný tím: 

 Ján Furucz 

Majstrovstvá sveta: 

Na Majstrovstvá sa nominovali: Ján Furucz, Dušan Furucz, Pavol Bukovac a Šimon Mižúr. Šimon Mižúr sa 

nakoniec MS nezúčastnil, kvôli zdravotným problémom. 

Majstrovstvá sveta sa uskutočnili v Idanha-a-nova v Portugalsku. Príprave sme venovali veľa času. Uskutočnili 

sme tréningové pobyty aj priamo v Portugalsku, aby sme čo najlepšie spoznali miestne pomery (či už z pohľadu 

aklimatizácie, terénov a spôsobov stavby tratí). 

Všetci traja reprezentanti absolvovali všetky disciplíny. 

Začínali sme disciplínoiu PreO. Najlepšie v celkovom poradí umiestnil Ján Furucz na 14. mieste, Dušan Furucz sa 

umiestnil na 29. mieste a Pavol Bukovac bol 64. Pavol prvýkrát na MS štartoval v disciplíne PreO a evidentne si vybral 

začiatočnícku daň, keď mu prvý deň absolútne nevyšiel, ale v druhý deň obsadil vynikajúce 5. miesto, čo mu zabezpečilo 

veľmi dobré body do WRE. 

Pokračovali sme disciplínou štafiet, kde sme sa chceli rehabilitovať za 16. miesto. Napriek tomu, že sme každý 

urobili jednu chybu, obsadili sme konečné 4. miesto, aj keď len s veľmi drobnou stratou na medailu. 

Poslednou disciplínou bolo TempO, kde sme najprv s prehľadom postúpili z kvalifikácie do finále, kde sa nám ale 

darilo už menej. Najlepšie sa umiestnil Dušan Furucz na 12. mieste, ktoré bolo naším najlepším individuálnym 

umiestnením. Na 16. mieste sa umiestnil Ján Furucz a tesne za ním na 17. mieste bol Pavol Bukovac.  

Napriek tomu, že sa po dlhých rokoch vraciame z majstrovstiev sveta bez medaile, hodnotím náš výkon najmä v 

štafetách za vynikajúci. 4 .miesto ukazuje, že stále patríme k najlepším v tomto športe. Nie celkom sa nám podarilo 

vyrovnať sa s nástrahami organizátora v jednotlivých disciplínach, kde si myslíme, že organizátor a kontrolóri mohli urobiť 

kvalitnejšiu prácu z pohľadu prípravy a kontroly tratí a máp. 

WRE (World Ranking) 

 Už druhý rok existuje svetový rebríček aj v presnej orientácii. Snažili sme sa absolvovať čo najviac podujatí aj v 

tomto ohľade. V konečnom rebríčku za rok 2019 (423 hodnotených pretekárov) máme veľmi slušné zastúpenie v prvej 

tridsiatke WRE, kde sme najúspešnejšou krajinou po severských reprezentáciách. 

 3. Ján Furucz  4,16 FBA 

 16. Dušan Furucz  9,53 FBA 

 25. Pavol Bukovac  11,40 FBA 

 57. Šimon Mižúr  22,01 FBA 

 82. Marián Mikluš  31,84 RBA 
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 222. Tamara Miklušová 72,93 RBA 

 237. Tereza Miklušová  74,90 RBA 

 320. Monika Molnárová 83,81 BBA 

 403. Matej Hraboš  90,00 HBB 

ECTO (Európsky pohár) 

 Už pravidelne sa zúčastňujeme Európskeho pohára, ktorý je síce stále neoficiálny, ale napriek tomu je to súťaž s 

najväčšou obľúbenosťou a konkurenciou. V konečnom poradí za rok 2019 (345 hodnotených pretekárov) sme obsadili 

tieto pozície. 

 7. Ján Furucz  179 FBA 

 17. Dušan Furucz  143 FBA 

 23. Pavol Bukovac  114 FBA 

 39. Marian Mikluš  73 RBA 

 48. Šimon Mižúr  64 FBA 

Ostatné súťaže 

 Pravidelne sa zúčastňujeme aj dlhodobých súťaží v okolitých krajinách ako je Česká republika, Slovinsko, 

Chorvátsko, Maďarsko a Taliansko, kde dosahujeme kvalitné výsledky. 

 Chorvátsky, Maďarský, Taliansky a Slovinský pohár 

 1. Ján Furucz  800 FBA 

 3. Šimon Mižúr  747,14 FBA 

 21. Dušan Furucz  371,62 FBA 

 54. Pavol Bukovac  184,32 FBA 

 79. Marian Mikluš  169,67 RBA 

 Český rebríček PreO: 

 4. Dušan Furucz  976,8 FBA 

 6. Šimon Mižúr  955,5 FBA 

 Český rebríček TempO: 

 2. Dušan Furucz  998,4 FBA 

 7. Šimon Mižúr  925,5 FBA 

Hodnotenie a ako ďalej: 

 Napriek tomu, že sme tento rok nezískali na MS medailu, tak hodnotím tento rok ako úspešný. Získali sme 

pódiové 4. umiestnenie v štafetách, individuálne 12., 14. 16. a 17. miesto na vrcholnom podujatí. Sme úspešní v svetovom 

rankingu a v európskom pohári. 

 Budúci rok nás čakajú dve vrcholné podujatia. Najprv koncom mája sa uskutočňujú ME vo Fínsku, ktoré by sme 

chceli obsadiť nielen skúsenými, ale mladými nádejnými pretekármi. Koncom roka na prelome novembra a decembra by 

sa mali uskutočniť MS v HongKongu (pri aktuálnej politickej situácii v HongKongu je momentálne organizácia MS 

ohrozená), kde chceme vyslať to najlepšie čo máme. Zároveň sa plánujeme zúčastňovať súťaží vo WRE a v Európskom 

pohári. 

Naším cieľom je udržať sa v svetovej špičke, čo pre nás znamená individuálne umiestnenia do 15. miesta 

a v štafetách do 10. miesta. samozrejme by nás potešila aj nejaká medaila, kde najväčšie šance máme v disciplíne štafiet. 

          Ján Furucz 

          realizačný tím 


