
Majstrovstvá sveta v Presnej Orientácii (World Trail Orienteering Championships) 
23.-29.6.2019, Idanha-a-Nova, Portugalsko 

Nominácia: 

Na základe splnenia nominačných kritérií boli na majstrovstvá sveta nominovaní títo 
pretekári: 
 Ján Furucz (člen TOP tímu SR) - FBA 
 Dušan Furucz - FBA 
 Pavol Bukovac - FBA 
 Šimon Mižúr - FBA 

Šimon Mižúr sa nakoniec z dôvodu akútnych zdravotných problémov podujatia nezúčastnil. 

Priebeh podujatia: 

 Trojčlenná výprava cestovala štvrtok 20. júna letecky z Viedne do Madridu, odkiaľ sa 
požičaným autom presunula do Castelo de Vide, kde sme absolvovali poslednú prípravu pred MS. 
Na miesto sme dorazili v piatok okolo jednej hodiny v noci miestneho času. V ten istý deň sme 
absolvovali trojfázovú mapovú prípravu v spoločnosti ďalších reprezentácií (Fínsko, Švédsko, 
Slovinsko, Poľsko, Česká republika, …). V sobotu a v nedeľu sme absolvovali preteky európskeho 
pohára a ďalšie mapové tréningy v lokalite Penamacor. 

 V nedeľu sme sa presunuli na ubytovanie priamo v centre majstrovstiev sveta v Idanha-a-
Nova, kde sme zotrvali počas zvyšného priebehu podujatia. V pondelok sme absolvovali modelový 
tréning a taktiež mapovú prípravu v lokalite Monsanto, blízko finále TempO a PreO 2. 

V utorok šampionát začal prvým dňom PreO. Napriek našej intenzívnej príprave sa nám 
nepodarilo vyvarovať viacerých chýb. Po prvom dni bol Ján Furucz na 13. mieste, Dušan Furucz 
bol 17. a najviac sa nedarilo Pavlovi Bukovacovi, keď obsadil 64. miesto. 

V stredu podujatie pokračovalo modelovými tréningami na PreO 2, štafety a TempO. 

Vo štvrtok sa uskutočnilo finále PreO svojím druhým dňom. Najviac sa darilo Pavlovi 
Bukovacovi, ktorý si napravil chuť vynikajúcim 5. miestom, čo ho v konečnom poradí posunulo na 
46. miesto. Ján Furucz obsadil druhý deň 20. miesto, čo v celkovom poradí predstavovalo 14. 
miesto. Škoda pár chýb a umiestnenie mohlo byť oveľa lepšie. Dušan Furucz v druhom dni PreO 
obsadil obsadil 35. miesto, čo ho v celkovom poradí vynieslo na 29. miesto. Nie celkom sa nám 
podarilo stotožniť s pohľadom staviteľa a mapára na priestor pretekov, čo malo vplyv na náš 
výsledok. 

V piatok sa uskutočnila disciplína štafiet, kde sme očakávali veľmi dobrý výsledok a chceli 
sme sa tak rehabilitovať za výsledky z minuloročných MS. Naším hlavným nepriateľom sa začalo 
javiť počasie, keď teploty začali stúpať do extrémnych hraníc. Výsledkom našeho snaženia bolo 
vynikajúce 4. miesto len 16 sekúnd za tretím a 39 sekúnd za druhým miestom. Každý z nás sme 
urobili jednu chybu, ktorá nás v konečnom účtovaní stála medailu, ale napriek tomu náš výsledok 
je veľmi kvalitný. 

V sobotu sa podujatie uzavrelo disciplínou TempO, opäť za veľmi horúceho počasia. 
Doobednou kvalifikáciou sme prešli bez výraznejších problémov a do finále sme postúpili v zelenej 
skupiny zo 4. miesta v podaní Jána Furucza a 8. Pavla Bukovaca. Z červenej skupiny postúpil z 8. 
miesta Dušan Furucz. Do finále postupovalo 18. pretekárov z každej skupiny. Poobede za 
extrémneho tepla (viac ako 40 stupňov) sa v údolí pod Monsantom uskutočnilo finále tejto 
disciplíny. Očakávali a boli sme pripravení na náročnejšie trate, pričom realita bola iná. malou 
osobnou tragédiou si prešiel Ján Furucz, ktorého postihla zdravotná indispozícia (veľké teplo a 
náročný profil trate jeho telo nezvládlo) a preteky dokončil len s veľkým sebazaprením a následne 



skončil v opatere zdravotného personálu. V našej obľúbenej disciplíne sme dosiahli slušné 
výsledky, aj keď si myslím, že sme mali naviac. Dušan Furucz obsadil konečné 12. miesto, Ján 
Furucz bol po zdravotných problémoch 16. a Pavol Bukovac obsadil konečné 17. miesto. 

V sobotu absolvujeme banket a v nedeľu ráno sa presúvame do Madridu (ešte s jedným 
tréningom v Tolede) a večer odlietame domov cez Viedeň. 

Hodnotenie: 

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. 

Hodnotenie jednotlivých pretekárov: 

Ján Furucz potvrdil svoju príslušnosť k svetovej extratriede, paradoxne ako najväčší 
problém sa u neho prejavila nedostatočná fyzická príprava, ktorá sa čiastočne ukázala v disciplíne 
štafiet a naplno vo finále TempO. Je potrebné, aby popracoval aj na fyzickej príprave v tomto 
nefyzickom športe, nakoľko klimatické podmienky na najbližších MS v Hong Kongu budú veľmi 
podobné, ak nie horšie ako v Portugalsku.  

Dušan Furucz potvrdil svoju stabilnú výkonnosť v disciplíne TempO a potvrdil, že keď chce 
môže byť veľmi dobrý aj v disciplíne PreO. Smolou pre náš tím je, že Dušan plánuje svoju 
reprezentačnú kariéru utlmiť rokom 2020, ktorý má byť finálny z pohľadu možných účastí na ME a 
MS. Jeho skúsenosti nám budú v tíme veľmi chýbať a ťažko sa budú nahradzovať niekým iným. 
Pevne dúfam, že to ale nebude jeho koniec v trailovom svete a bude môcť svoje síce krátke, ale 
veľmi kvalitné skúsenosti odovzdávať ďalej, či už na lokálnej alebo medzinárodnej úrovni. 

Pavol Bukovác sa tentokrát zúčastnil kompletného programu MS. Predpokladám, že si 
vybral nováčikovskú daň v PreO, keď hneď prvý deň veľmi chcel a nedarilo sa mu. Potom už 
podával jeho štandardný výkon, ktorý časom, ak nebude poľavovať v príprave, bude stále rásť. V 
štafetách a TempO podal svoj stabilný výkon, aj keď on samozrejme chcel viac, ale potrebuje ešte 
trochu času. Jeho potenciál je veľký, len ho potrebuje naplno rozvinúť. 

 Šimon Mižúr sa finálnych majstrovstiev nezúčastnil, takže je nemožné ho hodnotiť z tohto 
pohľadu. Pevne verím, že bude pokračovať vo svojom úsilí a prejaví sa na ďalších podujatiach. 

 

Vypracoval: Ján Furucz, reprezentačný tréner PO 


