
Veteránske stretnutia Slovensko – Maďarsko v orientačnom behu 

 

         V rámci rebríčkových pretekov TIPO kupa v máji 2020 bolo naplánované jubilejné 
50. stretnutie veteránov Slovenska a Maďarska. V plánovanom termíne sa toto stretnutie už 
zo známych dôvodov neuskutoční, a tak si naň počkáme. 
 
         Teraz máme chvíľu času na to, aby sme sa pozreli na históriu týchto stretnutí. Všetko sa 
to začalo v roku 1993, kedy sa zástupcovia oboch zväzových štruktúr na pretekoch Hungária 
kupa v Soproni  dohodli, že  takéto  stretnutie vyskúšame  usporiadať  prvý  krát  v  rámci  
pretekov POSTÁS kupa v roku 1994. Takže prvé historické stretnutie veteránov týchto dvoch 
krajín sa konalo 17.4.1994 a Slovensko reprezentovali Elena Athanasová, Elena 
Polakovičová, Viola Juhásová, Paulína Májová, Soňa Kavecká, Ján Mižúr, Milan Mitelman, 
Štefan Máj, Ivan Zacharovský, Ján Cieker, František Libant st. a Stanislav Franko st.  Úvodné 
stretnutie sme prehrali 211 : 163 (teraz je už iné bodové hodnotenie)  a od tohto úvodného 
duelu sme sa ešte stretli celkom 48 krát, naposledy 11.8.2019 v rámci štvrtej etapy Karst kupu 
na Plešiveckej planine, kde sme prehrali 68 : 72.  Z celkových 49 stretnutí sme zvíťazili 9 krát 
a to vždy v domácich podmienkach v rokoch 1995, 1998, 1999, 2001, 2002, 2007, 2014, 2016 
a 2018. Jeden krát sme zaznamenali nerozhodný výsledok, čo je tiež raritou a to v roku 2008, 
ostatné stretnutia sme prehrali. (38 krát).Vo viacerých prípadoch sme však prehrali veľmi 
tesne. V doterajších súpiskách 49 stretnutí Slovensko reprezentovalo celkom 106 chlapov a 
58 žien. Najpočetnejšie zastúpenie medzi chlapmi mali Ján Mižúr 30x, Štefan Máj 22x, Ľu-
dovít Šmelík 20x a medzi ženami Beáta Vávrová 29x, Paulína Májová 23x, Jana Mižúrová 
15x. Nezabudli  sme  ani  na  tých, ktorí  pozorne sledujú  naše zápolenia z  nebíčka: Lacko 
Oľhava 16x, Vilko Sleziak 13x, Stanko Franko st. 8x, Vladko Kopaničák 7x, Peťko Sláma st. 
6x, Juraj Nagy 5x a Lacko Hýbal 4x.      
 
          Nakoľko v minulom roku v rámci lučeneckých pretekov došlo k rokovaniam medzi 
zástupcami oboch zväzov o ďalšej spolupráci, dohodli sme sa aj na pokračovaní týchto vete-
ránskych stretnutí. Myslíme si, že je to zaujímavá konfrontácia výkonnosti oboch tímov, aj 
keď  maďarská  strana  môže  vyberať z  viacerých dobrých bežcov (vďaka vyššej členskej 
základni). Lokalizácia priestorov bude v budúcnosti závislá hlavne od ponuky zaujímavých 
terénov pre obe strany.        
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