
PREHĽAD PRETEKOV A PODUJATÍ 
(ktorých propozície si môžete vyžiadať na sekretariáte SZOŠ)
7. 12. 2008 - MIKULÁŠSKE PRETEKY v OB - 1. kolo Zimnej ligy oblasti ZÁPAD 2009 - Bratislava - Pošeň, VBA
12. - 14. 12. 2008 - Majstrovstvá Južnej Ameriky v OB 2008 - Santiago, Brazília
9. - 18. 1. 2009 - SKI-O Tour 2009 v LOB (midd., long, sprint, long, sprint, midd.) OB 2009 - Abtenau, Rakúsko
24. - 25. 1. 2009 - Portugalský pohár v OB (long + middle) - Alter, Portugalsko
25. 1. - 1. 2. 2009 - Juniorské majstrovstvá sveta v LOB 2009

ME dorastu v lyžiarskom OB 2009 - Orsa Grönklitt, Švédsko
14. 2. 2009 - Majstrovstvá SR v LOB 2009 - klasické trate 

medzinárodné majstrovstvá lesníkov v LOB - Donovaly, EBB
15. 2. 2009 - SRJ v LOB 2009 - klasické trate - Donovaly, EBB
20. - 21. 2. 2009 - Majstrovstvá Izraelu v OB 2009 - Ramat Pashchur, Izrael
21. - 24. 2. 2009 - Portugal “O” Meeting 2009 (tiež WRE) - Mora, Portugalsko
28. 2. - 1. 3. 2009 - XI. Meeting Orientacao Centro (tiež WRE) - Pataias, Portugalsko
3. - 8. 3. 2009 - Majstrovstvá sveta v LOB 2009 - Rusutsu, Japonsko
4. - 5. 4. 2009 - CESOM 2009 (stredná + šprint + dlhá) - Šaštín - Stráže, BBA
4. 4. 2009 - Majstrovstvá Maďarska na dlhých tratiach 09 - Salgótarján, Maďarsko
11. - 13. 4. 2009 - Postás Kupa 2009 - Bükkszentkereszt, HUN
25. - 26. 4. 2009 - Slovenský pohár v OC (middle + long)

Majstrovstvá Maďarska v OC, tiež WRE MTBO - Veszprém, Maďarsko
17. - 19. 4. 2009 - 3 dni OB v Bavorskom lese - Deggendorf, Nemecko
1. - 3. 5. 2009 - TIPO Kupa 2009 (3 dni OB, tiež WRE) - Gyöngyöstarján, Maďarsko
1. - 3. 5. 2009 - 12. ILVES 2008 (3 dni OB) - Tartu, Estónsko
30. - 31. 5. 2009 - BROWN Cup 2009 (OB - sprint + long WRE) - Veliko Tarnovo, Bulharsko
4. - 10. 6. 2009 - Svetový pohár (1. a 2. kolo) a majstrovstvá severu v OB 2009 - Salo, Fínsko
22. - 28. 6. 2009 - Majstrovstvá Európy v OC 2009

Majstrovstvá sveta juniorov v OC 2009 - Birkerod, Dánsko
24. - 26. 6. 2009 - Európsky pohár dorastu v OC 2009

Európsky pohár veteránov v MTBO 2009 - Birkerod, Dánsko  
1. - 6. 7. 2009 - PILSEN ´09 - 5 dní MTBO (2x WRE) - Plzeň, Česká republika
3. - 5. 7. 2009 - 3 Days of Belgium (2. deň WRE) - Genk, Belgicko
3. - 5. 7. 2009 - Croatia open 2009 (2x WRE) - Delnice, Chorvátsko
6. - 12. 7. 2009 - Juniorské MS v OB 2009 - Primiero, Taliansko
7. - 12. 7. 2009 - 5 days of Dolomites 2009 (5 dní OB) - Primiero, Taliansko
15. - 20. 7. 2009 - Svetové hry 2009 (OB - šprint, middle, štafety mix) - Kaohsiung, Taiwan
18. - 24. 7. 2009 - O-Ringen 2009 - Eksjö, Smaland, Švédsko
2. - 8. 8. 2009 - TAY 2009 - 6 dní OB - Perth, Škótsko
9. - 16. 8. 2009 - Majstrovstvá sveta v OC 2009 - Ben Shemen, Izrael
11. - 16. 8. 2009 - PALENCIA 2009 - 5 dní OB - Aguilar de Campoo, ESP
14. - 16. 8. 2009 - Grand Prix "Polonia" 2009 - 3 dni OB - Przemyśl. Poľsko
17. - 23. 8. 2009 - Majstrovstvá sveta v OB 2009 - Miškovec, Maďarsko
17. - 23. 8. 2009 - Hungária kupa 2009 - 6 dní OB - Miškovec, Maďarsko
23. - 30. 8. 2009 - Portugal “O” Summer 2009 (6 dní OB, 1x WRE) - Cantanhede, Portugalsko
28. - 30. 8. 2009 - Transylvania Open (3 dni OB, 1x WRE) - Cluj, Rumunsko
10. - 18. 10. 2009 - Svetové hry veteránov 2009 (tiež aj OB) - Sydney, Austrália
28. 5. - 6. 6. 2010 - Majstrovstvá Európy v OB 2010 - Primorsko, Bulharsko
4. - 11. 7. 2010 - Majstrovstvá sveta juniorov v OB - Aalborg, Dánsko
11. - 17. 7. 2010 - Majstrovstvá sveta v OC 2010

Majstrovstvá sveta juniorov v OC 2010 - Portugalsko
24. - 31. 7. 2010 - 3. Tour O Swiss 2010 - Švajčiarsko
1. - 7. 8. 2010 - Majstrovstvá sveta veteránov v OB 2010 - Pays de Neuchatel, SUI
7. - 15. 8. 2010 - Majstrovstvá sveta v OB 2010 - Nórsko

ŠKOLSKÉ ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE V OB 2008/2009
1. 10. 2008 okresy Košice TKE 96 6 ZŠ 32 - 21 M / 11 W

14 SŠ 64 -   40 M / 24 W
14. 10. 2008 okres Banská Bystrica EBB 60 6 ZŠ 45 - 24 M / 21 W

2 SŠ 15 -   8 M /   7 W
21. 10. 2008 kraj Banská Bystrica EBB 63 2 okresy ZŠ 51 -  28 M / 9 dr. / 23 W / 7 dr.

1 okres SŠ 12 -  5 M / 1 dr. /   7 W / 2 dr.

PRESTUPY
Prestupy schválené SZOŠ v prestupovom termíne 15. 10. - 15. 11. 2008:

Hana BAJTOŠOVÁ z RBA do VBA 8455
Tatiana ČASNOCHOVÁ z EBB do BBB 7055

14/2008
Adresa redakcie: Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava, 

tel., fax 02-49249207, e-mail: slovakia@orienteering.sk
www.orienteering.sk

Tieto informácie boli skompletované 
28. 11. 2008



MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V OB 2008 - klasické trate
- 18. 10. 2008, Plešivecká planina, TKE
M -14 E     3.6 km  145 m  10 k  (11)

1. Kovács Domonkos  HUN 34.16  +       0.00
2. Kebis Samuel     SPE 37.22  +       3.06
3. Mižúr Šimon     FBA 38.20  +       4.04
4. Masaryk Martin  TKE 38.27  +       4.11
5. Šmelík Martin RBA 46.13  +     11.57
6. Kollár Daniel   KYS 52.30  +     18.14
7. Nováček Marek  Košice 52.44  +     18.28
8. Šudák Ján       Košice 55.37  +     21.21
9. Kisela Sebastián   Košice 58.43  +     24.27

10. Vajduliak Juraj            Tvrdošín 59.05  +     24.49
11. Jonáš Martin   BBA 65.25  +     31.09
M -16 E     6.1 km  180 m  11 k  (20)

1. Liszka Krisztián HUN 46.19  +       0.00
2. Barcík Róbert   BBA 46.54  +       0.35
3. Navrátil Boris    BBA 49.03  +       2.44
4. Mušinský Tomáš   TKE 49.20  +       3.01
5. Sokol Juraj        KYS 50.06  +       3.47
6. Minář Marek  CZE 51.19  +       5.00
7. Semančík Dominik  KYS 51.45  +       5.26
8. Bugár Gergely   HUN 52.16  +       5.57
9. Franko Dávid        KYS 53.40  +       7.21

10. Radványi Ádám       HUN 55.16  +       8.57
11. Kovács Sebestyén  HUN 55.22  +       9.03
12. Tölgyesi Tamás   HUN 64.28  +     18.09
13. Nemec Andrej     EBB 76.36  +     30.17
14. Tauber Miroslav     SSN 79.19  +     33.00
15. Majláth Erik        EBB 79.55  +     33.36
16. Petrinec Mário    RBA 81.47  +     35.28
17. Hierweg Karol    BBA 93.48  +     47.29
18. Krajčík Juraj    EBB 95.22  +     49.03
19. Kollár Milan  KYS 102.50  +     56.31
M -18 E     8.8 km  330 m  17 k  (16)

1. Vozda Vojtěch   CZE 64.00  +       0.00
2. Pavlík Michal    SSN 67.54  +       3.54
3. Sokol Tomáš     KYS 68.59  +       4.59
4. Papuga Miroslav  TKE 71.41  +       7.41
5. Švirák Ondřej     CZE 74.29  +     10.29
6. Semančík Libor  KYS 74.46  +     10.46
7. Kovács Boldizsár    HUN 75.59  +     11.59
8. Mižúr Peter      FBA 77.41  +     13.41
9. Hráb Dániel     HUN 81.02  +     17.02

10. Hnilica Přemek     CZE 81.46  +     17.46
11. Benc Martin      CZE 115.08  +     51.08
12. Filó Bernat     HUN 118.14  +     54.14
13. Mistal Jędrzej  POL 137.51  +     73.51
14. Dikej Jakub     SPE 151.02  +     87.02
15. Krajčovič Martin   BBA 159.00  +     95.00
M -20 E     9.7 km  345 m  17 k  (11)

1. Hájka Daniel    CZE 60.19  +       0.00
2. Ringer Štefan     TKE 65.55  +       5.36
3. Zbranek Roman   CZE 71.16  +     10.57
4. Majláth Martin       EBB 75.01  +     14.42
5. Mistal Mateusz    POL 81.00  +     20.41
6. Kollár Miroslav KYS 81.26  +     21.07
7. Petrinec Andrej    RBA 102.11  +     41.52
8. Navrátil Tomáš   CZE 109.43  +     49.24
9. Jánoška Jakub    RBA 116.58  +     56.39

10. Tomašovič Michal   SPE 118.15  +     57.56
11. Suchý Matěj CZE 119.05  +     58.46
M 21- E    14.1 km  535 m  27 k  (25)

1. Barták Lukáš  BBA 79.04  +       0.00
2. Kovács Ádám          HUN 80.18  +       1.14
3. Krajčík Michal     TKE 84.02  +       4.58
4. Dávidík Marian   BBA 86.45  +       7.41
5. Szabó András         HUN 87.01  +       7.57
6. Bukovác Maroš   FBA 98.37  +     19.33
7. Šurgan Štefan   EBB 102.30  +     23.26
8. Bialožyt Michal   CZE 105.25  +     26.21
9. Otrusina Jiří CZE 113.31  +     34.27

10. Beleš Milan     SPE 120.48  +     41.44
11. Wallner Jozef   BBA 123.14  +     44.10
12. Fátor Jan      CZE 128.08  +     49.04

13. Horniak Juraj   BBA 134.15  +     55.11
14. Šabo Mikuláš RBA 135.42  +     56.38
15. Stachoň Zdeněk CZE 137.35  +     58.31
16. Šilík Andrej        EBB 43.53  +     64.49
17. Ježek Tomáš     CZE 55.10  +     76.06
18. Poláček Lukáš  SPE 156.41  +     77.37
19. Paprčka Pavol    TKE 158.55  +     79.51
20. Pátek Richard      CZE 159.00  +     79.56
21. Humlíček Aleš    FBA 161.17  +     82.13
22. Aleš David         BBA 167.22  +     88.18
23. König Lukáš   CZE 170.15  +     91.11
M 35- E     9.7 km  345 m  17 k  (11)

1. Jonáš Radoslav   BBA 68.34  +       0.00
2. Chupek Jozef      VZA 69.24  +       0.50
3. Dudra Milan       KYS 74.55  +       6.21
4. Porubčan Igor     KYS 75.34  +       7.00
5. Bednárik Martin SSN 80.40  +     12.06
6. Sikora Tomáš    VZA 82.07  +     13.33
7. Biederman Paweł POL 86.20  +     17.46
8. Miček Róbert      SSN 86.53  +     18.19
9. Roháč Zdenko VKE 97.33  +     28.59

10. Furucz Dušan     FBA 100.20  +     31.46
11. Poštulka Karel  VZA 108.36  +     40.02
M 40- E     8.8 km  330 m  17 k  (11)

1. Franko Valér    KYS 71.58  +       0.00
2. Lexa Matej      FBA 73.24  +       1.26
3. Šoltés Pavol        SSN 84.10  +     12.12
4. Kovács Gábor        HUN 84.34  +     12.36
5. Franko Stanislav   KYS 88.50  +     16.52
6. Kazík Marian    CBA 90.35  +     18.37
7. Kniebügl Anton    BBA 97.48  +     25.50
8. Václavík Martin     ZMT 111.54  +     39.56

M 45- E     7.2k m  285 m  14 k  (17)
1. Szlatényi Frenc       HUN 60.35  +       0.00
2. Prill Laszlo         HUN 64.01  +       3.26
3. Korim Juraj     TKE 65.04  +       4.29
4. Rácz Štefan     KYS 66.04  +       5.29
5. Dyzio Wlodzimierz  POL 66.55  +       6.20
6. Tölgyesi Tibor       HUN 67.09  +       6.34
7. Mazúr Milan      RBA 68.01  +       7.26
8. Čulen Peter      BBA 68.06  +       7.31
9. Filó György    KYS 71.52  +     11.17

10. Nemec Juraj    EBB 73.26  +     12.51
11. Mitelman Milan  VZA 76.22  +     15.47
12. Kollár Jaroslav    KYS 77.08  +     16.33
13. Kollár Milan      KYS 84.01  +     23.26
14. Šoltés František   SSN 86.56  +     26.21
15. Vajduliak Juraj           Tvrdošín 97.59  +     37.24
16. Gajdoš Stanislav KYS 99.24  +     38.49
17. Kebis Pavol       SPE 99.35  +     39.00
M 50- E     6.1 km  180 m  11 k  (7)

1. Gracjasz Jan        POL 48.51  +       0.00
2. Podsiadly Leszek      POL 64.39  +     15.48
3. Petrinec Milan      RBA 66.43  +     17.52
4. Mižúr Ján           FBA 70.30  +     21.39
5. Formanko Dušan RBA 80.55  +     32.04
6. Návesňák Peter     TKE 98.48  +     49.57
7. Žilinčík Slávko     TKE 115.36  +     66.45

M 55- E     5.6 km  170 m  10 k  (6)
1. Kopaničák Vladimír  TKE 51.27  +       0.00
2. Máj Štefan        BBA 55.25  +       3.58
3. Piják Vladislav       SPE 57.49  +       6.22
4. Vávra Viktor   RBA 68.30  +     17.03
5. Zacharovský Ivan   ZMT 74.53  +     23.26
6. Mikluš Viktor   FBA 124.46  +     73.19

M 60- E     4.8 km  170 m  9 k  (5)
1. Šmelík Ľudovít   RBA 49.49  +       0.00
2. Nagy Árpád        HUN 53.27  +       3.38
3. Roháč Igor       VKE 57.12  +       7.23
4. Baran Dezider FBA 73.49  +     24.00
5. Lázár László         HUN 83.39  +     33.50

M 65- E     3.8 km  130 m  8 k (4) 
1. Sleziak Wifried    DKE 47.00  +       0.00

2. Schell Antal           HUN 50.45  +       3.45
3. Hýbal Ladislav   BBA 57.25  +     10.25
4. Meriač Milan     ZMT 107.33  +     60.33

M 70- E     2.8 km   95 m  9 k  (3)
1. Pearson John       HUN 37.28  +       0.00
2. Buncsik János       HUN 66.55  +     29.27
3. Oľhava Ladislav   TKE 72.57  +     35.29

W -14 E 2.8 km   95 m  9 k  (5)
1. Pijáková Barbora   SPE 24.55  +       0.00
2. Papugová Andrea TKE 44.22  +     19.27
3. Papugová Martina   TKE 45.25  +     20.30
4. Lamanecová Radka SSN 47.21  +     22.26
5. Šofranková Terézia   TKE 51.23  +     26.28

W -16 E     4.8 km  170 m  9 k  (10)
1. Dyzio Natalia      POL 42.46  +       0.00
2. Kolářová Renata     CZE 44.43  +       1.57
3. Fitrzyk Katarzyna POL 47.48  +       5.02
4. Sklenářová Radka    CZE 48.22  +       5.36
5. Štrbová Romana    SPE 49.09  +       6.23
6. Papugová Katarína   TKE 50.03  +       7.17
7. Ďurčová Ivana       TKE 55.14  +     12.28
8. Poštulková Andrea  VZA 67.25  +     24.39
9. Sokolová Ľudmila  KYS 82.52  +     40.06

W -18 E     5.6 km  170 m  10 k  (11)
1. Jablonovská Lenka   SPE 54.31  +       0.00
2. Farkašová Eva       SSN 54.38  +       0.07
3. Zanowska Aleksandra POL 57.26  +       2.55
4. Faron Paulina    POL 57.40  +       3.09
5. Mervartová Kristýna    CZE 63.17  +       8.46
6. Baran Anna     POL 63.39  +       9.08
7. Kruczek Klaudia   POL 66.42  +     12.11
8. Franková Barbora  KYS 68.02  +     13.31
9. Šmelíková Lucia     RBA 75.07  +     20.36

10. Cehlárová Michaela  TKE 76.42  +     22.11
11. Sádecká Ema        TKE 130.02  +     75.31
W -20 E 7.2k m  285 m  14 k  (6)

1. Kršiaková Jana    TKE 65.08  +       0.00
2. Mádlová Věra      CZE 66.54  +       1.46
3. Vozdová Klára    CZE 68.04  +       2.56
4. Mihálová Dáša     EBB 78.34  +     13.26
5. Stančíková Ria     EBB 97.31  +     32.23
6. Dyzio Katarzyna  POL 117.36  +     52.28

W 21- E     8.8 km  330 m  17 k  (21)
1. Macinská Jana  TKE 72.47  +       0.00
2. Rákayová Martina  TKE 75.03  +       2.16
3. Barcíková Renáta    BBA 86.20  +     13.33
4. Vávrová Veronika   BBA 89.24  +     16.37
5. Gebauerová Jana      CZE 92.50  +     20.03
6. Ďurčová Alena       VZA 96.56  +     24.09
7. Tvarůžková Petra    CZE 97.30  +     24.43
8. Bukovácová Alena   FBA 97.58  +     25.11
9. Hlaváčiková Erika   EBB 100.20  +     27.33

10. Žáčková Iva           CZE 100.48  +     28.01
11. Reinerová Barbara      CZE 103.00  +     30.13
12. Beržinská Soňa BBA 105.20  +     32.33
13. Baranová Mária     FBA 115.01  +     42.14
14. Šišková Vladimíra      CZE 116.01  +     43.14
15. Dosedělová Jana     CZE 119.03  +     46.16
16. Bednáriková tatiana  SSN 126.17  +     53.30
17. Jiráčková Jana      CZE 127.54  +     55.07
18. Furuczová Jela     FBA 137.11  +     64.24
19. Křivánková Iveta    TKE 145.02  +     72.15
20. Marková Eva      BBA 168.25  +     95.38

W 35- E     6.1 km  180 m  11 k  (4)
1. Etterle-Biederman Lilia POL 62.10  +       0.00
2. Poštulková Zuzana   VZA 84.54  +     22.44
3. Slámová Jana     TKE 86.22  +     24.12
4. Chupeková Silvia     VZA 92.32  +     30.22

W 40- E     5.6 km  170 m  10 k  (3)
1. Barcíková Renáta  BBA 57.51  +       0.00
2. Šmelíková Jana    RBA 58.32  +       0.41
3. Mazúrová Soňa RBA 86.09  +     28.18



W 45- E     4.8 km  170 m  9 k  (5)
1. Kumová Iva      RBA 70.21  +       0.00
2. Vávrová Beata  BBA 83.57  +     13.36
3. Davi Jana               Kraľovany 90.20  +     19.59
4. Mižúrová Jana   FBA 95.42  +     25.21
5. Sádecká Judita  TKE 107.38  +     37.17

W 50- E     3.8 km  130 m  8 k (4) 
1. Pijáková Eva     SPE 76.01  +      0.00
2. Maľárová Angela   TKE 79.12  +      3.11
3. Gösswein Judit     HUN 82.28  +      6.27

W 55- E     3.2 km   70 m  7 k  (3)
1. Májová Paulína BBA 39.58  +      0.00
2. Juhasova Viola       Kraľovany 40.55  +      0.57
3. Polónyiová Darina    VZA 41.45  +      1.47

W 60- E      3.2 km   70 m  7 k  (3)
1. Grant Julianna      HUN 43.59  +      0.00

2. Pearson Hilary     HUN 59.15  +     15.16
3. Schell Erzsébet     HUN 60.11  +     16.12

K 3 3.6 km  145 m  10 k (7) 
1. Černohous Jan    EBB 30.26  +       0.00
2. Furucz Ján       FBA 32.47  +       2.21
3. Gajdošová Katarína  KYS 62.57  +     32.31
4. Barillová Alena     SSN 66.49  +     36.23
5. Rešová Kateřina  CZE 82.20  +     51.54

M -10 N     2.4 km   60 m  4 k  (8)
1. Biederman Marcin   POL 10.25 0ch         
2. Šoltés František  SSN 12.01 0ch         
3. Dudra Šimon  KYS 12.36 0ch         
4. Sláma  Dušan     TKE 13.19 0ch         
5. Dečo Jakub                 Košice 14.02 0ch         
6. Franko Stanislav  KYS 16.53 0ch

M -10 R     2.4 km   60 m  4 k  (1)
1. Roháč Martin     VKE 29.53 0ch         

M -12 D     2.8 km   95 m  9 k  (4)
1. Karabáš Dávid   TKE 40.07  +       0.00
2. Šoltés Jakub      SSN 40.58  +       0.51
3. Kertés Daniel  TKE 44.10  +       4.03
4. Klabouch Martin    VZA 51.13  +     11.06

W -10 N     2.4 km   60 m  4 k  (2)
1. Biederman Adrianna  POL 14.39 0ch         
2. Roháčová Viktória   VKE 24.57 0ch

W -10 R     2.4 km   60 m  4 k  (2)
1. Klabouchová Veronika VZA 16.52 0ch         

W -12 D     2.2 km   65 m  6 k  (3)
1. Šofranková Antónia          Košice 26.56  +       0.00
2. Tomášková Paulína          Košice 42.21  +     15.25
3. Karpatová Monika            Košice 62.25  +     35.29

M -14 E     2.3- 2.5 km 90 m  9-9 k (5)
1. Klub OB Akademik TU Košice     98.56 

Kertes Daniel          26.15/1   
Karabáš Dávid          45.33/4       71.48/1  
Masaryk Martin         27.08/2       98.56/1 

2. ZŠ sv. Cyrila a Metoda    132.02 
Kisela Sebastián       41.14/2   
Šudák Ján              43.00/3        84.14/2  
Nováček Marek      47.48/4      132.02/2
MIX FBA/BBA/SPE       MS   95.44 
Mižúr Šimon, Jonáš Martin, Kebis Samuel

M -18       4.4- 4.9 km 170 m 15-15 k (9)
1. Klub Sokol Kysak "B"      105.23 

Sokol Juraj      37.14/6   
Franko Dávid    35.56/1       73.10/2  
Sokol Tomáš   32.13/1     105.23/1  

2. CZE   Magnus Orienteering B  107.21 
Švirák Ondřej          36.55/3   
Minář Marek            36.17/3       73.12/3  
Hnilica Přemek         34.09/2     107.21/2  

3. Klub OB Akademik Košice 114.40 
Mušinský Tomáš      37.18/7   
Onder Dominik          36.05/2       73.23/4  
Papuga Miroslav        41.17/3     114.40/3  

4. KOBRA Bratislava          121.11 
Barcík Róbert          30.27/1   
Navrátil Boris         42.07/5       72.34/1  
Krajčovič Martin       48.37/4     121.11/4  

5. HUN   Diosgyőri Miscolc   127.56 
Radványi Ádám      36.58/4   
Spicze Máté            40.51/4       77.49/5  
Szklenár Bálint        50.07/5     127.56/5  

6. Klub Sokol Kysak "A"      134.23 
Semančík Dominik   37.04/5   
Semančík Libor         42.22/6       79.26/6  
Čarný Patrik           54.57/8     134.23/6  

7. TJ Rapid Bratislava       150.54 
Petrinec Mário, Jánoška Tomáš, Šmelík Martin

8. TJ Čingov S. Nová Ves     157.19 
Pavlík Michal, Farkašová Eva, Tauber Miroslav

9. Slávia Ekonóm B. Bystrica     158.17 
Majláth Erik, Nemec Andrej, Krajčík Juraj

M 19-       7.2- 7.5 km 210 m 20-20 k (15)
1. CZE   Žabovřesky Brno B      153.14 

Bialožyt Michal     51.18/1   
Otrusina Jiří 55.40/3      106.58/1  
Hájek Daniel        46.16/2      153.14/1  

2. KOBRA Bratislava A 154.18 
Jonáš Radoslav         59.24/6   
Dávidík Marian         50.49/1      110.13/4  
Barták Lukáš           44.05/1      154.18/2  

3. CZE   Magnus Orienteering B  162.03 
Zbranek Roman    52.46/2   

Fátor Jan              57.04/4      109.50/3  
Vozda Vojtěch     52.13/4      162.03/3  

4. Klub OB Akademik Košice "A" 168.58 
Drenčák Tomáš       61.18/8   
Ringer Štefan        58.50/5      120.08/5  
Krajčík Michal      48.50/3      168.58/4  

5. Slávia Ekonóm B. Bystrica    173.12 
Majláth Martin     55.48/5   
Šurgan Štefan       53.58/2      109.46/2  
Černohous Jan     63.26/8      173.12/5  

6. TJ Farmaceut Bratislava180.22 
Mižúr Peter       55.26/3   
Humlíček Aleš          70.31/8      125.57/7  
Bukovác Maroš          54.25/5      180.22/6  

7. HUN   Budaörs Budapešť 181.29 
Bugár Gergely, Szlatényi Ferenc, Liszka Krisztián

8. POL Wawel Krakow          218.05
Mistal Jędrzej, Biederman Paweł, Mistal Mateusz 

9. Klub OB Akademik Košice "B" 223.05 
Tysz Adam, Jerguš Ján, Kaprál Matúš

10. Klub OB Sokol Kysak       223.48 
Gajdoš Tomáš, Kollár Miroslav, Fazekaš  Pavol

11. TJ Rapid Bratislava       227.36 
Šabo Mikuláš, Jánoška Jakub, Petrinec Andrej

12. Klub OB TJ Sokol Pezinok 235.11 
Tomašovič Michal, Poláček Lukáš, Spišiak Marian

13. CZE   Žabovřesky Brno A 245.04
14. Magnus Orienteering A 263.39                       
M 35-   5.6- 5.8 km 185 m  (6)

2. úsek 4,6-4,8 km 170 m 13-16 k
1. KOBRA Bratislava 133.07 

Barcík Peter       40.11/1   
Kniebügl Anton      48.37/3       88.48/3  
Wallner Jozef      44.19/1     133.07/1 

2. Klub OB Sokol Kysak       136.18 
Porubčan Igor          43.57/3   
Franko Valér           40.47/1       84.44/1  
Dudra Milan            51.34/5     136.18/2  

3. TJ Slávia ŽU Žilina 138.14 
Chupek Jozef      43.51/2   
Poštulka Karel   44.37/2       88.28/2  
Sikora Tomáš      49.46/4     138.14/3  

4. TJ Čingov  Nová Ves 143.38 
Bednárik Martin        47.01/4   
Šoltés František       48.54/4       95.55/4  
Miček Róbert           47.43/2     143.38/4  

5. TJ Farmaceut Bratislava    158.33 
Furucz Dušan           59.03/5   
Furucz Ján             49.45/5      108.48/5  
Lexa Matej             49.45/3      158.33/5  
MIX  TKE/SSN/VZA MS  155.25 
Illéš Peter, Šoltés Pavol, Mitelman Milan

M 45-       4.4- 4.6 km  140 m (10)
2. úsek 2.9-3.1 km 140 m 13-14 k

1. POL Wawel Krakow          107.45 
Dyzio Wlodzimierz      41.05/3   
Podsiadly Leszek       31.10/1       72.15/1  
Gracjasz Jan           35.30/2     107.45/1  

2. Klub OB Sokol Kysak A 111.43 
Filó György            40.00/2   
Kollár Jaroslav        38.22/4       78.22/2  
Rácz Štefan            33.21/1     111.43/2  

3. KOBRA Bratislava          122.14 
Čulen Peter            39.54/1   
Hýbal Ladislav         39.59/5       79.53/3  
Máj Štefan             42.21/4     122.14/3  

4. Klub OB Akademik TU Košice 128.13 
Kopaničák Vladimír 48.32/6   
Onder Anton            33.31/2       82.03/4  
Korim Juraj            46.10/5     128.13/4  

5. TJ Rapid Bratislava       131.38 
Mazúr Milan            44.01/5   
Šmelík Ľudovít         41.18/6       85.19/5  
Petrinec Milan         46.19/6     131.38/5  

6. TJ Farmaceut Bratislava 171.47 
Mižúr Ján              41.46/4   
Baran Dezider          61.12/7      102.58/6  
Mikluš Viktor          68.49/7      171.47/6  
Klub OB Sokol Kysak B     MS  121.45 
Gajdoš Stanislav, Kollár Milan, Prill Laszlo 
Klub OB Martin          MS  206.30
Zacharovský Ivan, Meriač Milan, Václavík Martin

OPEN        3.6- 3.8 km 130 m 12-12 k (11)
1. Klub OB Sokol Kysak A 110.50 

Marton Radovan         33.53/2   
Gajdoš Stanislav       41.01/4       74.54/2  
Franko Stanislav       35.56/5     110.50/1  

2. Pucov ŠK MIX              113.44 
Kazík Marian           38.42/4   
Křivánková Iveta       39.19/2       78.01/3  
Paprčka Pavol          35.43/4     113.44/2  

3. Klub OB Sokol Kysak B     116.17 
Kollár Milan           46.19/6   
Filó Bernát            41.34/6       87.53/5  
Kvaka Ján              28.24/1     116.17/3  

4. POL Wawel Krakow          119.04 
Etterle-Biederman, Dyzio Katarzyna, Biederman Marcin

5. Slávia UVL Košice         120.59 
Kollár Daniel, Roháč Igor, Roháč Zdenko  

6. TJ Rapid Bratislava       124.08 
Formanko Dušan, Šmelíková Lucia, Vávra Viktor

W -18       3.8- 4.0 km 140 m 12-12 k (7)
1. CZE   Magnus Orienteering   112.24 

Kolářová Renata        36.18/1   

MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V OB 2008 - štafety
- 19. 10. 2008, Plešivecká planina, TKE



Mervartová Kristýn     34.55/1       71.13/1  
Sklenářová Radka       41.11/2     112.24/1  

2. Klub OB Akademik Košice "A"  131.40 
Ďurčová Ivana          39.42/3   
Cehlárová Michaela     48.41/3       88.23/3  
Papugová Katarína      43.17/4     131.40/2  

3. POL Wawel Krakow "B"  144.26 
Dyzio Natalia          46.31/4   
Fitrzyk Katarzyna      60.15/4      106.46/4  
Faron Paulina          37.40/1      144.26/3  

4. Klub OB Sokol Kysak       154.15 
Franková Barbora       48.36/5   
Gajdošová Katarína     63.56/6      112.32/5  
Sokolová Ľudmila       41.43/3      154.15/4  

5. Klub OB Akademik Košice "B" 173.47 
Ďurčová Simona         58.21/6   
Koľvekova Veronika     62.10/5      120.31/6  
Sádecká Ema            53.16/5      173.47/5  

W 19-   5.1- 5.3 km 175 m 15-15 k (9)
1. Klub OB Akademik Košice "A" 131.07 

Kršiaková Jana       48.42/2   
Macinská Jana        41.58/1       90.40/2  

Rákayová Martina   40.27/1     131.07/1  
2. HUN   Diosgyőri Miscolc   153.27 

Zsigmond Száva    54.19/6   
Zsigmond Vanda     49.47/3      104.06/3  
Lubinszki Mária        49.21/2      153.27/2  

3. KOBRA Bratislava  163.04 
Vávrová Veronika   50.04/3   
Beržinská Soňa 60.30/4      110.34/4  
Barcíková Renáta   52.30/3      163.04/3  

4. CZE   Magnus Orienteering  175.21 
Vozdová Klára      44.04/1   
Mádlová Věra        45.18/2       89.22/1  
Dosedělová Jana     85.59/9      175.21/4  

5. CZE   Žabovřesky Brno "A" 187.23 
Reinerová Barbara  55.29/7   
Šišková Vladimíra      66.33/6      122.02/6  
Jiráčková Jana         65.21/5      187.23/5  

6. CZE   Žabovřesky Brno "B"  188.56 
Gebauerová Jana        51.59/4   
Žáčková Iva            67.36/7      119.35/5  
Tvarůžková Petra    69.21/8      188.56/6  

7. Slávia Ekonóm B. Bystrica 189.50 
Hlaváčiková Erika, Stančíková Ria, Mihálová Dáša

8. TJ Slávia ŽU Žilina     192.08 
Chupeková Silvia, Poštulková Zuzana, Ďurčová Alena

9. TJ Farmaceut Bratislava 194.03 
Furuczová Jela, Baranová Mária, Bukovácová Alena

W 35-       4.0- 4.2 km 135 m    (4)
2. úsek 2.8-3.0 km  110 m 12-14 k

1. KOBRA Bratislava     124.22 
Vávrová Beata          52.10/2   
Májová Paulína         33.17/1       85.27/1  
Barcíková Renáta     38.55/2     124.22/1  

2. Klub OB Akademik Košice "A" 128.42 
Papugová Elena         48.13/1   
Belicová Elena         42.19/2       90.32/2  
Slámová Jana           38.10/1     128.42/2  

3. TJ Rapid Bratislava   155.31 
Kumová Iva             56.56/3   
Mazúrová Soňa 45.35/3      102.31/3  
Šmelíková Jana         53.00/3      155.31/3  

4. Klub OB Akademik Košice "B" 219.36 
Putnovská Iveta        62.08/4   
Maľárová Angela      72.30/4      134.38/4  
Sádecká Judita         84.58/4      219.36/4

Jedny obyčajno-neobyčajné majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu
(výpoveď Antona Kniebügla)

Keď píšem túto slohovú prácu, je pondelok 3 .novembra 2008, to je dva týždne po našom top O-víkende, po MSR na klasických tratiach a MSR v
štafetách, ktoré usporiadali košickí orienťáci na Plešiveckej planine pri Rožňave.

Nakoľko mi eufória po uvedených pretekoch ešte nevyprchala, rád sa o svoje zážitky a dojmy z uvedených pretekov podelím s klubovými priateľmi
OK Kobra Bratislava (BBA) a tiež ostatnou slovenskou orientačnou pospolitosťou.

Ak by mi niekto pred týmito pretekami povedal, že porazím naraz na jedných pretekoch troch klubových rivalov, a to konkrétne Karola Hierwega
st., Petra Barcíka a Juraja Petrinca, ktorí patria vo svojich kategóriách k špičke slovenského OB, a že zároveň v jeden víkend získam titul Majstra
Slovenska, pokladal by som uvedené za veľmi dobrý žart na pozdvihnutie nálady alebo že si pomýlil rok 2008 trebárs s rokom 1983...

To je všetkým známe, že momentálne behám brkovským tempom ("rekreačné" tempo behu bývalého nebohého račanského klubového kamaráta
Stana Fialu), a že na podobné méty nemám ani pomyslenie. No dá sa povedať, že zázraky sa dejú... A ako zvykne hovoriť náš dobrý priateľ Viktor Vávra,
že si treba prihriať aj svoju polievočku, ja som si na týchto pretekoch prihrial celé štedro-večerné menu.

Po chladných a upršaných dňoch, ktoré predchádzali podujatiu sa počasie príjemne zmenilo, bolo síce chladno - ranné teploty nad nulou, ale krásne
jasno. Azurko ako vystrihnuté zo žurnálu. Usporiadateľ zvolil zhromaždisko s cieľom pre našu komornú slovenskú orienťácku pospolitosť na lúke primer-
ane menších rozmerov ako to býva na letných etapových pretekoch Karst Cup, čo vytvorilo útulnú atmosféru. Prieheh pretekov bol hladký, prostredie u
mňa zanechalo dojem, že behanie medzi závrtmi je iné, ako v lete. Ale na závrty nedám dopustiť, je to moja srdcová záležitosť.

Jednoducho k pretekom:
Konečné výsledky kategórie: M 40- E     8.8 km  330 m 17 k  
1. Franko Valér KYS 71.58, ...7. Kniebügl Anton BBA 97.48, ...Barcík Peter BBA DISK, ...Hierweg Karol BBA DISK, Petrinec Juraj BBA DISK    
Takže tu vidíte moje prekvapivé porazenie uvedených troch klubových rivalov, čo by ma ani vo sne nenapadlo, že sa tak môže stať. Dalo by sa pri-

am zalaškovať tvrdením, že som ich porazil "kontumačne", nakoľko do cieľa ani nedokrívali, ani sa nedoplazili. Na ich "obranu a ospravedlnenie"
vysvetlím, že Pepo mal zlomený akýsi prst, Kajo si natiahol akýsi sval a Ďuro mal akési zažívacie potiaže. Ale to som ani netušil, čo mi tá konštelácia
"ochromených" klubových kolegov prinesie.

Ako sa zamiešajú karty osudu.
Pôvodne som išiel na tieto preteky s tým, že snáď pobežím v nejakej štafete "B" ako náhradník, prinajhoršom si zabehnem v neúplnej štafete pod

heslom "každé preteky sú najlepším tréningom". Po klubovej "porade" a analýze "vysvedčenia"- výsledkov s medzičasmi som prekvapivo zistil, že som
sa "nominoval" do klubového 35-kárskeho "A": Barcík - ja - Wallner.

Preteky štafiet boli vždy určitou zvláštnosťou, to znamená v našom športe individualít sa zrazu môže stať niečo nepredvídateľné. A to sa aj stalo,
približne po 25 rokoch!!! som získal titul Majstra Slovenska. Heuréka!!! Juchachá!!! Ďakujem, kamaráti.

Priebeh tu malo takýto: Hromadný štart všetkých štafiet - paráda. Pepo na prvom úseku so zlomeným palcom dobieha prvý! Pri odovzdávke štafe-
ty mi hovorí: "len pomaly, Tonino, pomaly". Síce mi to nemusel hovoriť, lebo aj tak to teraz neviem rozbaliť. No celý úsek mi to rezonovalo v mysli "len
pomaly, len pomaly". Síce ma na trati dobehli a predbehli Valér Franko z KYS (gratulujem k titulu, Valér ma predbiehal aj na jednotlivcoch), Karel Poštulka
zo VZA a nechýbalo veľa, a v závese by ma mal aj Fero Šoltés zo SSN. Ale neurobil som žiadnu chybu a teda moja strata na úseku bola "v rámci tol-
erancie - očakávaní". A Joe na treťom úseku podal senzačný výkon a finišmenov Milana Dudru z KYS a Tomáša Sikoru z VZA ofúkol a tak sme sa stali
majstrami Slovenska! Ešte raz, Pepo a Joe, ďakujem. Sláva víťazom, česť porazeným, štafetám z KYS, VZA, SSN a FBA.

Konečné výsledky kategórie: M 35-  5.6- 5.8 km 185 m  2. úsek 4,6-4,8 km 170 m 13-16 k: 1. KOBRA Bratislava "A" 133.07 (Barcík Peter 40.11/1,
Kniebügl Anton 48.37/3, Wallner Jozef          44.19/1).

Je mi len ľúto, že som sa nemohol zúčastniť vyhlasovania výsledkov, ale tá druhá medaila na Jožkovom krku bola moja! Snáď o rok alebo niekedy
inokedy (vari nie až o ďalších 25 rokov) si to zopakujeme. Prišiel som štafetám na chuť.

No budúci rok je významný prestupom do vyššej vekovej kategórie - spolu s Ďurom Petrincom, Stanom Frankom ml., Petrom Slámom ml., Palom
Šoltésom, Martinom Václavíkom vstupujeme do vekovej kategórie M 45- a už sa budeme môcť preháňať so "starými pánmi", ale samozrejme ešte
môžeme poštekliť aj tých mladších...

V posledných troch rokoch som bol na pretekoch medzi závrtmi 13x (3x na Karst Cup-e po 4 etapách = 12 - 1 v Betliari = 11 + 2 pretekov týchto
majstrovstiev. Takže trinástka mi teraz priniesla majstrovský titul.

Už teraz sa teším na ďalšie podujatia v týchto jedinečných zákutiach prírody.
Bonusy toho O-víkendu:
- tradičné ubytovanie na internáte pri cintoríne v Rožňave (celá Kobra)
- cukráreň s výbornou preso kávičkou na námestí v Rožňave (Joe, Luki, Davo a ja)
- klubová večera v Reštaurácii Tri ruže s výborným menu vrátane gágoríkovej polievky
- nočné hodovanie o 3.00 po diskotéke (Joe, Luki a Davo)
- tradičný bufet na pretekoch



- odvoz 1 - po sobotňajších pretekoch (polovička Kobry) sme sa nechceli tlačiť v autobuse, po planine sme išli pešo a pred koncom planiny sme si 
stopli dodávku bufetárov a dole do Plešivca sme sa viezli medzi prepravkami, malinovkami a inými pochutinami

- odvoz 2 - po nedeľňajších štafetách Lada Wila Sleziaka spolu s jeho dcérou odviezla rodinu Hierwegovú - Kajo st., Kajo ml., Darinu a mňa, "snáď
tá Lada ešte jazdí ..."

Záverom tohto písania by som sa chcel za seba a snáď aj za ostatných poďakovať organizátorom podujatia - košickým orienťákom pod vedením Jožka
Poláka, Janka Kuchtu, Borisa Ďurča + spol. 

Srdečne ďakujem - ďakujeme.
Taktiež sa mi páčilo spracovanie webovej stránky k týmto pretekom, milé boli hlášky: ešte ráno deň pre pretekmi na podstránke pokyny: "nie je ešte

skoro?", alebo podstránke výsledky: "čo tu hľadáš, preteky sa ešte neuskutočnili", (mimochodom ma napadla myšlienka, že by bolo prekvapivé a veselé,
keby tam bola nejaká prognóza... alebo aj odhad výsledkov), a teraz Vám ešte doporučujem, aby ste sa pozreli na bohatú fotodokumentáciu.

Tak toto bol môj pohľad na uvedené preteky. Z iného zorného uhla, resp. iných zorných uhlov je to už iná pesnička, je to Váš pohľad na vec.
Pre klubovú kroniku a pre INFOB spísal Váš športový kamarát Tonino Kniebügl, november 2008

Pohár predsedu SZOŠ v OB 2008
1. Akademik TU Košice 2. TJ Rapid Bratislava 3. TJ Čingov Spišská Nová Ves

žiaci jednotlivci spolu
M -12 W -12 M -14 W -14

1. TKE 10477 7000 11850 7731 37 058
2. RBA 7000 12755 12975 1241 33 971
3. SSN 3404 6644 2804 6277 19 129
4. SPE 6951 8419 2403 17 773
5. VZA 10935 3629 14 564

6. KYS 5671 7000 12 671
7. FBA 7036 7 036
8. BBA 2545 1662 4 207
9. MZV 1230 320 1 550

10. CBA 471 19 1026 1 516
11. ZMT 914 914
12. VBA 57 57

Slovenský rebríček družstiev v OB 2008
1. Akademik TU Košice 2. TJ Rapid Bratislava 3. KOBRA Bratislava

M -16 M -18 M -20 M 21- M 35- M 40- M 45- M 50-
W -16 W -18 W 21- W 35- W 40- W 45- W 50- spolu

1. TKE 7582 13557 11033 19805 10409 13363 12335 13008
14251 12389 22180 12746 13598 12046 9984 198 286

2. RBA 9136 5959 4065 16180 3730 11605 12537 13440
5517 11130 11297 11566 12397 128 559

3. BBA 11065 7095 21417 10512 13926 4901
18564 2565 7300 9279 9320 115 944

4. KYS 13840 11721 6984 13858 10544 11071 12536
2351 6988 1721 6286 97 900

5. SPE 2375 7650 6124 15339 12910 6161
10000 8466 6486 254 2265 3108 5356 86 494

6. FBA 6888 20216 11732 4926 3486 7138
18545 0 5931 78 862

7. EBB 8219 12351 12233 196 4826 13463
16761 1809 2615 72 473

8. SSN 4913 9658 3172 13035 10240 7037
7298 5702 4356 65 411

9. VZA 3512 5501 13116 8006 10735
2535 13451 5271 560 62 687

10. VBA 3436 473 7960 1407 3218 1666 5713
5959 576 1269 6134 37 811

11. ZMT 592 641 7807 440
3972 13 452

12. CBA 1682 351 657 191 4888 930
280 564 9 543

13. TBB 324 1200 355 4353
6 232

14. MZV 534 4981
5 515

15. CNR 3726 1585
5 311

16. VKE 1631 2535
4 166

17. PEZ
1608 1 608

18. DKE 387 505
892

19. VZV 0
0

Správa o činnosti SZOŠ za rok 2008
Práca SZOŠ a jeho predsedníctva v roku 2008 vychádzala z plánu práce a hlavných úloh schválených  konferenciou, pričom vedenie zväzu fungo-

valo v nasledovnom zložení:
Predseda: Juraj Nemec
Podpredseda: Ján Mižúr Členovia: Dušan Formanko, Milan Kollár
Generálny sekretár zväzu: Marián Kazík
Revízna komisia: Juraj Prékop (predseda), Igor Roháč, Eva Králová



Z pohľadu vnútorných štruktúr zväzu sa nič nezmenilo, riadením jednotlivých odvetví orientačného behu boli poverené odvetvové sekcie - OB ve-
dená Milanom Petrincom, OC vedená Michalom Kundratom a LOB vedená Valérom Frankom, okrem nich fungovala ešte mapová komisia vedená
Radom Jonášom. Ďalšie významné prierezové úseky ostávajú naďalej personálne neobsadené. Zasadnutia predsedníctva boli pravidelné a konali sa
na rôznych miestach Slovenska, dominantne v Bratislave. V práci predsedníctva sa nevyskytli žiadne podstatné problémy, prijaté uznesenia boli sledované
a plnené v súlade s plánovanými termínmi.

Pri plnení hlavných úloh sa v niektorých oblastiach darilo viacej, inde menej. Nízka výška dotácie z MŠ SR a chýbajúci sponzori na úrovni zväzu nás
naďalej nútia podmieňovať účasť na vrcholných svetových a regionálnych podujatiach zložením zálohy (s výnimkou skutočne najlepších). Aj v tejto situácii
sa podarilo úspešne obsadiť rozhodujúce medzinárodné akcie vo všetkých troch disciplínach, problémy vznikli len v prípade ME v OB. Výsledky v orien-
tačnom behu a orientačnej cyklistike boli viac ako vynikajúce. Darí sa aj udržiavať náš šport v podvedomí verejnosti a spolupracovať s rozhodujúcimi štát-
nymi a neštátnymi partnermi. Za dôležitý moment je potrebné považovať prijatie SZOŠ za člena SOV. Naši športovci sa pomerne úspešne zúčastnili AMS a
MS školskej mládeže. Štandardným spôsobom fungovali CTM, trochu stagnuje práca s mládežou v Spišskej Novej Vsi. Regionálne súťaže boli organizo-
vané vo všetkých troch oblastiach, skvalitnila sa najmä ich úroveň v oblasti Stred. Pribudli nové mapy, pričom sa zrejme podarí rozbehnúť projekt pokrytia
územia SR školskými mapami, ako predpoklad sprístupnenia nášho športu širšej verejnosti. Pretrváva však - už dlhodobo - problém členskej základne,
ktorá sa stále pohybuje "v červených číslach" a pozitívnejší trend sa nedarí naštartovať. A mimo hlavných úloh - orientačný beh je všeobecne známy ako
krásny, čistý šport pre všetkých - určité škvrny sa nám však v tomto roku podarilo vyrobiť a pevne verím, že sa s nimi vysporiadame. 

Nakoniec niečo pozitívne - minulý rok som konštatoval, že vďaka Hanke Bajtošovej bola sezóna 2007 najúspešnejšou v celej histórii fungovania
zväzu - tento rok toto tvrdenie, len so zmenením roku platí znova - jej, ale aj ostatným (najmä Tyszová, Barták a Dávidík) gratulujeme a ďakujeme!

Sekcia orientačného behu 
Činnosť sekcie OB sa riadila plánom práce vypracovaným pre obdobie rokov 2007 a 2008, v úzkej spolupráci s realizačným tímom reprezentačného

výberu SR v OB a s predsedníctvom SZOŠ. Komisia pracuje už tretie volebné obdobie v rovnakom zložení. Spolupráca vo vzťahu k predsedníctvu zväzu
ako aj  k zástupcom jednotlivých klubov je kontinuálna a bezproblémová. V legislatívnej oblasti, dochádza stále k drobným úpravám, ktoré sa pravidelne
zapracúvajú do Vykonávacích predpisov (odzrkadľujú nové poznatky a požiadavky na činnosť v hnutí), no v priebehu 1-2 rokov ich bude potrebné pos-
tupne zapracovať aj do ostatných súvisiacich predpisov. 

Zhodnotenie pretekov
V športovo-technickej oblasti sekcia OB riadila chod rebríčkových súťaži. Osvedčilo sa v mesačných periódach zverejňovať priebežné poradie

súťaže jednotlivcov, počas hlavného pretekárskeho obdobia, čo oceňuje celá športová obec v OB. Úroveň organizácie celoslovenských a majstrovských
pretekov sa priebežne sledovala a hodnotiacu správu sme zverejnili v  Infobe. Žiaľ, stále sa opakujú problémy s praktickým plnením povinností
funkcionárov, napriek vypracovanej metodike o povinnosti funkcionárov v OB. Najvýraznejšie neplnenie povinností sa prejavuje v pozícii hlavného
rozhodcu, ktorý môže výrazne ovplyvniť kvalitu pretekov a predísť organizačným chybám v príprave a pri stavbe tratí.

Tento rok sa veľmi zdĺhavo a prácne hľadali organizátori majstrovských súťaží a táto mravenčia presvedčovacia práca sa nakoniec podarila a našli
sa napokon organizátori pre všetky majstrovstvá. Vďaka patrí hlavne ATU Košice, ktorí napriek organizačne náročnejšej príprave KARST Cup sa podu-
jali ešte zorganizovať aj M SR v klasike a štafiet. Zvyšné majstrovstvá sa uskutočnili pod záštitou klubov Farmaceut a Rapid Bratislava, ktorí využili
pripravené nové mapy pre účely pretekov v oblasti na tieto majstrovstvá.  Z nemajstrovských pretekov boli na Slovensku už len pre slabý záujem orga-
nizátorov iba dvojkolo poriadané Kobrou a GPS v Pezinku, ktoré by sa malo tento rok písať radšej malými písmenkami, lebo to nemalo nič spoločné s
názvom preteku. Zvyšné preteky hodnotené do rankingu sa konali tradične na Postás Kupa v Maďarsku, bežalo sa v Beskydách v rámci moravského re-
bríčka a prvý krát sa zaradili preteky v Poľsku.

Situácia s hľadaním organizátorov sa vyvíjala tradične veľmi ťažko, nakoniec sa podarilo realizovať celoslovenské preteky v plánovanom rozsahu a
s vyváženým kalendárom súťaží. V tomto smere je pozitívne, že pre rok 2009 bude známy kalendár pretekov v jeho prakticky definitívnej podobe už na
konferencii SZOŠ. Po niekoľkých rokoch termínovník pretekov je známy relatívne skoro, čo je pre celoročné plánovanie účasti na pretekoch veľmi
dôležitý posun vpred. Trend zaraďovania súťaží v zahraničí do slovenského rebríčka patrí aj naďalej medzi snahy sekcie OB o spestrenie súťažného
kalendára avšak nie na úkor slovenského organizátora. 

Tento rok sa na Slovensku nekonali žiadne významné európske a svetové podujatia - preteky z najvyššou zahraničnou účasťou boli 4-etapový Karst
Cup na Silickej planine s účasťou okolo 700 pretekárov. Priemerne sa rankingových a majstrovských súťažiach zúčastňovalo cca 200 až 250 pretekárov,
čo je na slovenské podmienky na hranici reálnej možnosti, pokiaľ tam neštartujú aj ďalší zo zahraničia. Najnižšiu účasť mala GPS, a to cca 150
pretekárov a z toho bola polovica zahraničných.

Tento rok sa problém tlače máp pomocou laserových farebných tlačiarní už riešil k lepšej spokojnosti pretekárov. Používali sa kvalitnejšie tlačiarne
a vhodnejšie papiere. Ďalšie zlepšovanie je však aj späté so samotným technologickým vývojom na IP trhu.  

Hoci navonok sa zdá, že členská základňa je stabilizovaná, nie je tomu tak. Počet registrovaných pretekárov neustále klesá, pomer medzi zrušený-
mi registráciami a novo-registrovanými je asi 2:1. No i medzi registrovanými je aktívnych členov je veľmi málo, čo brzdí rozvoj aj konkurenciu v našom š-
porte. Pre udržiavanie patričnej výkonnosti sme nútení chodiť za pretekami aj do zahraničia, kde pretekári reálne vidia svoje výkonnostné postavenie a
vidia ako zaostávajú. Už to by malo byť mementom našim dorastencom, keď chcú reprezentovať SR v budúcnosti, aby trénovali systematicky a poctivo
- bez toho nebudú výsledky a nebudeme mať pokračovateľov dnešnej úspešnej  reprezentácie. 

Výsledky reprezentácie
Napriek obrovskému deficitu finančných prostriedkov na chod reprezentácie seniorov, juniorov a dorastu, dospelí pretekári dosiahli na MS výborné

výsledky - boli sme veľmi blízko od zisku dvoch medailí. Sústavne rastúca konkurencia v kategóriách juniorov a dorastu znamená, že sa v absolútnom
poradí, až na malé výnimky - a aj pri dobrých výkonoch - prepadávame. 

Sekcia orientačnej cyklistiky 
Sekcia OC fungovala bez zásadnejších zmien a jej hlavnou úlohou bolo nadviazať na pozitívne trendy minulých rokov. Hlavným problémom, ktorý

naďalej negatívne ovplyvňuje fungovanie OC, bola novela lesného zákona. Opäť je však isté že budeme musieť využiť súťaže aj v susedných krajinách.
4 až 6 klubov, ktoré sú ochotné a schopné organizovať preteky v SR, a aj to nie každý rok po sebe, je veľmi málo.

Prácu s mládežou a novými nádejami je vidieť čiastočne v Bratislave zásluhou Evy Královej, no viac ako potešiteľný je však prebúdzajúci sa záu-
jem o pretekársku činnosť u mládeže z východu Slovenska.

Zhodnotenie pretekov
V roku 2007 vstúpila do platnosti NOVELA LESNÉHO ZÁKONA, ktorá výrazne zasiahla do možnosti pohybu cyklistov v lese. Aj z tohto dôvodu sa

na Slovensku len veľmi ťažko hľadali organizátori domácich súťaži v atmosfére neexistujúcich praktických skúseností s uplatňovaním tohto zákona.
Lesný zákon a malý počet klubov, ktoré sú schopné a ochotné organizovať preteky na Slovensku, prinútili sekciu OC opäť zaradiť preteky v zahraničí
ako súčasť pretekov Slovenského pohára. V r. 2008 to bola presná polovica z 8 podujatí zaradených do SP v OC. Aj tento rok sekcia OC zvolila vhod-
né a kvalitné podujatia v susednej ČR.

V roku 2008 teší ale najmä kvalita pripravených podujatí na Slovensku v Košiciach a v Bratislave. Uskutočnené preteky mali dobrú úroveň, uspori-
adatelia sa snažia pripraviť každé podujatie čo najlepšie. Je však dosť vidno, ak trate stavia neorientačný cyklista, prípadne pretekár s malými
skúsenosťami. Je vidno aj to, či podujatie zabezpečuje úzky usporiadateľský kolektív, alebo široké pole činovníkov...

Všetky podujatia boli na nových mapách pre OC. Väčšina máp bola tlačená ako farebné kópie, čo je nový a efektívny trend, ktorý je však potrebné
kvalitatívne doladiť k všeobecnej spokojnosti účastníkov pretekov.



Tohtoročná sezóna skončila ešte pred začatím letných prázdnin. Vyhodnotenie Slovenského pohára bolo uskutočnené až na jesennom tradičnom
podujatí - MAKADO - ktoré 4. 10. 2008 pripravili Vazkári v spolupráci so Sokolom Pezinok.

Výsledky reprezentácie
Zásluhou titulu Hany Bajtošovej v šprinte žien na MS a bronzovej medaily Natálie Tyszovej v šprinte junioriek na JMS boli výsledky excelentné. 
Ženská časť výpravy ukázala na MS i ME, že výborné výsledky v posledných 3 rokoch a umiestnenia v českej elite nie sú náhodnými výsledkami, sys-

tematické tréningové úsilie sa začína prejavovať aj u iných pretekárok. Pozícia A. Ďurčovej sa oproti minulému roku stabilizovala, fyzicky bola pripravená
oveľa lepšie. Výsledky P. Paprčku v kategórii mužov sú výnimočné, najmä keď berieme do úvahy, že orientačných skúseností má minimálne. Je však
mimoriadne chápavým typom výborne technicky a fyzicky pripraveného cyklistu, ktorý veľmi dobre zvláda prácu s mapou.

Juniori a juniorky - najväčšie očakávania boli v štafetách, no tie dopadli neslávne. Oveľa potešiteľnejšie boli individuálne vystúpenia Tyszovej a
Trnovca, ale i ostatných, ktorí v takejto konkurencii súťažili po prvý raz v živote. Viac sa čakalo od Trnovcovej a Chrappu. Štyria z juniorského kolektívu
sú v budúcom roku už dospelí, Chrappa a ostatní minimálne rok ešte môžu medzi juniormi pôsobiť, čo je dobrý predpoklad pre prácu s juniormi aj v
ďalších rokoch.

Zdravotné problémy Bajtošovej, kvôli ktorým boli jej tréningové možnosti obmedzené ešte viac ako v roku 2007 (šesť mesačný výpadok je strašne
dlhá doba), sa prejavili až na dlhších tratiach, titul Majsterky sveta je úspech, s ktorým sa nepočítalo ani v najoptimistickejších teóriách. Bicyklová prípra-
va a beh boli v príprave nahradené inými športovými aktivitami - kolieskové korčule, veslovanie, turistika, gymnastika (akékoľvek cvičenie - strečing, re-
habilitačné posilňovanie), plávanie. Nebolo to dostatočnou prípravou, no ukázalo sa, že veľmi vhodnou.

Veľmi dobre sa na svetový šampionát pripravila S. Fajtová. Ukázať však svoje schopnosti Fajtová nemohla, v kvalifikácii long bola diskvalifikovaná.
Svoje kvality však ukázala na ME, kde 5. miestom na dlhej trati zmazala rozpačitý dojem zo zaváhania v kvalifikácii MS. Konečne sa jej pódiový prienik
podaril na dlhej trati, a tiež aj P. Paprčkovi na strednej trati. Atakovanie prvej desiatky sa očakávalo, no 5. miesto v mužoch bolo príjemné prekvapenie
a skvelý výsledok.

Na ME tímy doplnili najúspešnejší juniori z JMS - Trnovec a Tyszová. Bolo však vidieť, že zvládnuť dva náročné šampionáty v takom krátkom
časovom odstupe dokážu iba pretekári s viac-ročnými športovými skúsenosťami. Príjemným a veľmi potešiteľným bolo vystúpenie Ďurčovej, ktorá v
šprinte skončila ako najlepšia Slovenka. Kvalita štartového poľa bola výrazne menšia ako na MS v Poľsku. Oproti minuloročným ME v Taliansku však
konečne slovenskí pretekári dokázali prelomiť bariéru "tragikomických" bilancií na doterajších európskych šampionátoch. 

Obavy, že zvládnuť dva vrcholy v takom krátkom časovom slede za sebou nebude jednoduché, sa ukázali ako oprávnené, všetci naši pretekári s
tým mali v príprave a tiež aj v skutočnosti problém. V budúcom roku, v ktorom budú ME v Dánsku (koncom júna 2009 spolu s JMS) a MS v Izraeli (v
strede augusta 2009), je však časový odstup dostatočný na optimálnu prípravu v režime, na ktorý sú pretekári navyknutí.

Sekcia lyžiarskeho orientačného behu
Sekcia LOB pracovala aj v roku 2008 v nezmenenom zložení: Valér Franko - predseda, Juraj Nemec a Radovan Marton - členovia. Práca sekcie vy-

chádzala z vytýčených hlavných úloh SZOŠ a plánu práce na roky 2007/2008. Práca sekcie kládla dôraz na zabezpečenie domácich rebríčkových a ma-
jstrovských súťaží. Pred začatím súťaží boli vydané vykonávacie pokyny.

Preteky boli naplánované aj do susedných krajín - Ukrajina a Česko, ale pre zlé snehové podmienky sa preteky neuskutočnili. Na termín 23.-24.2.
2008 boli operatívne zaradené preteky M SR jednotlivcov a štafiet na Skalke, ktoré zorganizoval klub Ekonóm Banská Bystrica. V rovnakom termíne boli
aj preteky Košická 40-tka. Vzhľadom na skutočnosť že sa uskutočnili jediné preteky, bolo rozhodnuté že v tomto roku nebude vyhodnocovaný Slovenský
rebríček jednotlivcov ani Slovenská liga družstiev.

Zhodnotenie pretekov
Napriek tomu, že sa uskutočnili iba jediné preteky a nebola  vyhodnotená rebríčková súťaž, bola to štandardná sezóna na aké sme si za posledné

roky už zvykli. V poslednom čase je už bežné že preteky sa robia vtedy a tam kde sú na to momentálne vhodné podmienky. Aj v kalendári na rok 2009
bol naplánovaný tzv. plávajúci termín pre organizáciu 1 dvojkola v LOB v Pezinku, pretože skúsenosť je taká že na Babe bude sneh, len nikto nevie,
kedy.

Mapová tvorba v LOB stagnuje, premapovávajú sa len priestory osvedčené na usporiadanie kvalitných pretekov a pri priemernej zime aj s do-
brými snehovými podmienkami. Je len veľmi málo univerzálnych priestorov, ktoré by boli vhodné a použiteľné na preteky v lete aj v zime, čím by sa
zjednodušila príprava mapových podkladov.

Sekcii sa napriek snahe nepodarilo zabezpečiť nový snežný skúter, ktorý je dnes veľmi dôležitým faktorom pri príprave kvalitných pretekov.   
Členská základňa pretekárov pravidelne sa zúčastňujúcich na pretekoch v LOB je v posledných rokoch stabilná okolo 70 pretekárov. 
Výsledky reprezentácie
Pretekárov schopných umiestniť sa na vrcholných podujatiach je na Slovensku veľmi málo,  v sezóne 2007/2008 to boli len Hlaváčiková a Šurgan,

ktorí dosiahli pekní výsledky na ME (Hlaváčiková) a v SP (Šurgan). Realizoval sa aj štart na MSJ a MED v Bulharsku, kde sa však ukázalo, ako Ďaleko
naše juniroky zaostávajú za svetom. Dorastencom, ktorí dosiahli slušnejšie výsledky ešte chýba špecializovaný tréning na stabilizovanie výkonnosti v
porovnaní so špičkou vo svojej kategórii.

Mapová komisia
MK SZOŠ pracovala v roku 2008 v zložení Rado Jonáš - predseda, Martin Bednárik a Zuzana Janotová - členovia. S komisiou spolupracovali Ján

Furucz a Robert Miček. 
Hlavné oblasti činnosti MK SZOŠ v roku 2008 boli:

1. organizácia školení v oblasti tvorby máp pre OŠ,
2. zabezpečenie a požičiavanie elektronických a iných pomôcok pre tvorbu máp pre OŠ,
3. tvorba mapového zborníka,
4. vedenie archívu máp pre OŠ,
5. zabezpečenie hodnotenia rankingových a školských máp a návrh na rozdelenie dotácií pre jednotlivé kluby,
6. zabezpečenie aktualizácie DVD Mapy pre OŠ, 

- ich realizáciu stručne sumarizujeme.
MK SZOŠ zabezpečilo v spolupráci s klubom RZK v rekreačnom stredisku Škutovky pri Lipt. Osade v termíne 24. - 26. 10. 2008 školenie zamerané

na tvorbu máp veľkých mierok. Školenia sa zúčastnilo 12 mapárov, ktorí absolvovali výcvik v oblasti tvorby máp v teréne ako i kresliacich prác v Ocade. 
V roku 2008 si kluby požičali softvér OCAD 9. Niekoľko klubov (KYS, RBA, RZK) prejavilo aj záujem o vybrané ortofotosnímky SR, ktoré boli pod-

kladom pre tvorbu máp. Pre záujemcov M. Bednárik zhotovoval kombinované podklady (ortofoto+ZM+existujúca mapa pre OB).
Pre rok 2008 a ďalšie sa z dôvodu náročnosti zháňania papierových verzií máp v dostatočnom množstve MK SZOŠ rozhodla prejsť na online verziu

mapového zborníka dostupnú všetkým klubom. Inými slovami online verzia DVD mapy pre OŠ nahradí mapový zborník. 
MK SZOŠ zabezpečuje evidenciu máp pre OŠ prostredníctvom prideľovania registračných čísiel, vedením databázy v elektronickej forme, ktorá je

podkladom pre tvorbu CD, ako aj prostredníctvom archivácie výtlačkov každej vydanej mapy. Všetky uvedené zdroje informácií sa nachádzajú u R.
Jonáša. MK SZOŠ pokračovala aj v roku 2008 v tejto činnosti.

MK SZOŠ zabezpečila vykonanie ankety medzi pretekármi na vybraných rankingových a maj-strovských pretekoch (BBA, TKE). Na jej základe a na
základe zozbieraných máp použitých na školských a rankingových pretekoch pripraví MK SZOŠ na rokovanie P-SZOŠ rozdelenie príspevku jednotlivým
klubom. 



MK SZOŠ zabezpečila pre KOB Kysak mapára V. Kocymjuka pre zmapovanie nového terénu, ktorý bude použitý na 3 preteky v r. 2009. Na túto
činnosť dostal KOB Kysak dotáciu vo výške 20 000 SKK. Vzhľadom na to, že sa žiadny iný klub neprihlásil, bol vybraný Kysak napriek tomu, že terén je
orientačne iba priemerne náročný, je však nový.

MK SZOŠ zabezpečila mapára V. Kocymjuka, ktorý pripravil mapy pre viacero klubov, konkrétne: Ružomberok, Martin, Sokol Pezinok, ŠK Sandberg
a KOB Kysak. Napriek znalosti, že mapy od tohto mapára sú priemerné, pomer ceny a kvality je výhodný a reálne zabezpečuje obnovenie starých máp,
resp. zmapovanie nových terénov v žiadanom množstve. Je potrebné však zdôrazniť, že použitie takejto mapy vyžaduje dopracovanie mapy v teréne v
miestach KS a postupoch medzi nimi. 

MK SZOŠ nadviazala spoluprácu s Miroslavom Lagom s cieľom pripraviť internetovú verziu DVD. Za týmto účelom bola uzatvorená medzi M. Lagom
a SZOŠ zmluva. Na jej základe M. Lago pripraví internetovú verziu DVD do konca r. 2008.

Príloha 1: Tab: Základné kvantitatívne charakteristiky fungovania SZOŠ
2003 2004

Počet oddielov 32 28
Počet členov 727 748
Medaily MED 5 4
Umiestnenia na MS 6,10,22,26,27,33,33,34/8 - OB 15,18,21,21,25,28/14 -OB

17,21,26,27,33,36/8 - OC
Umiestnenia na MSJ 6,12,13,42/4 - OB 10,13,21,29/17,18 - OB
Dotácia zo ŠR 1 128 000 1 580 000

2005 2006
Počet oddielov 25 24
Počet členov 730 663
Medaily MED 1 0
Umiestnenia na MS 9,11,13,15(WG),25/7 - OB 27,30,36 (ME) - LOB

6,6,8,15,15,25,25/6,8 - OC 20,21,35/12 - OB
2,23,32,32,43,43/9,14 - OC

Umiestnenia na MSJ 6,16,49/14 - OB 26,26,36,39,48,52 - LOB
5,9,25,31,56,69,80/22 - OB

Dotácia zo ŠR 2 049 000 1 990 000
2007 2008

Počet oddielov 24 25
Počet členov 650 671
Medaily MS/JMS 2/0 1/1
Medaily MED 0 0
Umiestnenia MS 2,3,8,10,10,11,13,14/7,13 - OC 1,7,8,9,17,23,24,26,34,43,45,55/6,18 - OC

13,16,21,26,31,33,34/15 - OB 4,6,16,20,20,26,27,31,34,34/9,11 - OB
25,25,25,26,27,28,36/- - LOB

Umiestnenia ME 6,8,11,20,22,34,37/6,13 - OC 5,5,10,15,16,17,18,19,21,25,35/6,12 - OC
25,27,30,44,51,51/- - LOB

Umiestnenia MSJ 6,14,24,36,47,55,89/21 - OB 3,7,10,11,15,21,22,23,25,26,27/6,12 - OC
30,42,45/8 - LOB 78,113/- - OB

37,37,38,40,40,40,42,46,64,65/10 - LOB
Dotácia zo ŠR 1 908 000 1 967 000

Juraj Nemec, predseda SZOŠ

Správa revíznej komisie SZOŠ (k 14. 11. 2008)
Revízna komisia Slovenského zväzu orientačných športov vykonávala svoju činnosť od poslednej konferencie SZOŠ s takýmito zisteniami, závermi

a doporučeniami:
- RK konštatuje, že práca predsedníctva SZOŠ, ako i jej jednotlivých komisií bola v súlade so stanovami zväzu, prijatými hlavnými úlohami a 

samostatnými plánmi práce predsedníctva i jej komisií. Práca bola aktívna a vychádzala z potrieb zväzu pri plnení zadaných úloh a flexibilne 
reagovala na vývoj v rámci legislatívnych zmien finančnej a športovej politiky.

- RK konštatuje hospodárne používanie disponibilných finančných zdrojov. Nebola zaznamenaná žiadna neoprávnená úhrada, resp. manko. Na 
rozdiel od toho nie celkom vysvetliteľné bolo konanie členov reprezentácie pred ME, kde sa vo veľmi krátkej dobe pred konaním ME všetci 
ospravedlnili, keď už aj poplatky za nich boli organizátorovi ME zaplatené. Samozrejme, že organizátor ME si potom stiahol svoje "storno" 
poplatky na úkor SZOŠ. 

- RK nedostala žiadny podnet na prešetrenie výkonu činnosti, hospodárenia ani na iné veci.
- RK ale dostala podnet na prešetrenie,  ktorou je disciplinárne konanie v zastúpení disciplinárnej komisie. Podnet vznikol rušením nočného kľudu 

v ubytovacom priestore - kempe, viacdňových pretekov Karst Kup väčším počtom účastníkov a následných nevhodných reakcií reakcií čle-
na reprezentačného družstva SR na už nie prvé upozornenie na požiadavku dodržiavania nočného kľudu. Tento prejednala na zasadnutí komisie 
dňa 14. 11. 2008.

- RK konštatuje zlepšenie medzinárodných vzťahov a cezhraničnej spolupráce pri organizovaní pretekov najmä s Maďarskom a ČR.
- RK doporučuje osobným trénerom reprezentantov skupiny "A" sledovanie plnenia všetkých povinností svojich zverencov (lekárske prehliad-

ky - testy, požiadavky antidopingového výboru, vystupovanie na verejnosti zodpovedajúce postaveniu reprezentanta nakoľko sú živým vzo-
rom pre športujúcu mládež,...).

- Inventúru na SZOŠ vykoná inventarizačná komisia v zložení J. Mižúr, M. Kazík a J. Prékop k 31. 12. 2008 aj s vyradením nepoužiteľných vecí. 
- RK zastúpená svojim predsedom sa zúčastňovala plánovaných zasadnutí predsedníctva SZOŠ. 

Revízna komisia: Juraj Prékop - predseda, Eva Králová - člen, Igor Roháč - člen

NAJÚSPEŠNEJŠÍ ORIENTAČNÝ BEŽEC SZOŠ 2008
1. Lukáš Barták Kobra Bratislava 1 540
2. Marián Dávidík Kobra Bratislava 1 070
3. Jana Macinská Akademik TU Košice 1 020

4. Michal Krajčík Ekonóm Banská Bystrica 650
5. Martina Rákayová Akademik TU Košice 600
6. Pavol Bukovác TJ Farmaceut Bratislava 520



7. Róbert Barcík Kobra Bratislava 380
8. Katarína Labašová Akademik TU Košice 340
9. Renáta Barcíková Kobra Bratislava 250

10. Ondrej Piják Kobra Bratislava 240
11. Tomáš Mušinský Akademik TU Košice 230
12. Eva Farkašová TJ Čingov Spišská Nová Ves 220
13. Michal Pavlík TJ Čingov Spišská Nová Ves 210
14. Tomáš Sokol Klub OB Sokol Kysak 200
15. Juraj Sokol Klub OB Sokol Kysak 190
16. Štefan Ringer Akademik TU Košice 180

Jana Kršiaková Akademik TU Košice 180

18. Dávid Franko Klub OB Sokol Kysak 160
19. Miroslav Papuga Akademik TU Košice 150
20. Martin Piják Kobra Bratislava 140
21. Lenka Jablonovská Klub OB Sokol Pezinok 120

Samuel Kebis Klub OB Sokol Pezinok 120
23. Marta Prékopová TJ Farmaceut Bratislava 110

Tomáš Drenčák Akademik TU Košice 110
25. Paulína Májová Kobra Bratislava 100

Ivana Ďurčová Akademik TU Košice 100
Peter Viskup ŽU Žilina 100

v prehľade sú uvedení iba tí športovci, ktorí získali aspoň 100 bodov, v hodnotení sa objavilo na bodovaných pozíciách spolu 55 pretekárov

NAJÚSPEŠNEJŠÍ ORIENTAČNÝ CYKLISTA SZOŠ 2008
1. Hana Bajtošová ŠK Vazka Bratislava 4 040
2. Stanislava Fajtová ŠK VAZKA Bratislava 2 500
3. Alena Ďurčová ŠK Biko Banská Bystrica 1 390
4. NatáliaTyszová Akademik TU Košice 1 340
5. Pavol Paprčka Akademik TU Košice 1 150
6. Matúš Trnovec ŠK VAZKA Bratislava 1 140
7. Michal Fraňo Klub OB Sokol Pezinok 700
8. Daniela Trnovcová ŠK VAZKA Bratislava 520
9. Ivana Korimová Akademik TU Košice 400

10. Richard Chrappa ŠK VAZKA Bratislava 270
Mikuláš Šabo ŠK VAZKA Bratislava 270

12. Simona Ďurčová Akademik TU Košice 220
13. Hana Jergušová Akademik TU Košice 200 
14. Michal Tomašovič Klub OB Sokol Pezinok 180

Jakub Jánoška TJ Rapid Bratislava 180
16. Ján Jerguš Akademik TU Košice 170
17. Matej Pilka Klub OB Sokol Pezinok 140

v hodnotení sa objavilo na bodovaných pozíciách spolu 24 pretekárov

NAJÚSPEŠNEJŠÍ LYŽIARSKY ORIENTAČNÝ BEŽEC SZOŠ 2008
1. Erika Hlaváčiková Ekonóm Banská Bystrica 540
2. Štefan Šurgan Ekonóm Banská Bystrica 520
3. Dáša Mihálová Ekonóm Banská Bystrica 400
4. Ria Stančíková Ekonóm Banská Bystrica 390

5. Lucia Brozmanová Ekonóm Banská Bystrica 370
6. Juraj Sokol Klub OB Sokol Kysak 150
7. Dávid Franko Klub OB Sokol Kysak 120

v prehľade sú uvedení iba tí športovci, ktorí získali aspoň 100 bodov, v hodnotení sa objavilo na bodovaných pozíciách spolu 11 pretekárov

NAJÚSPESNEJŠÍ TRÉNER SZOŠ 2008
1. Marian Kazík repr. OC / Pucov ŠK Bratislava 4 905
2. Jozef Pollák repr. OB /Akademik TU Košice 4 505
3. Paulína Májová Kobra Bratislava 2 840
4. Juraj Nemec TJ Slávia Ekonóm Banská Bystrica 560
5. Ján Mižúr repr. dorast OB / Farmaceut Bratislava 545 
6. Radoslav Zima TJ Slávia Ekonóm Banská Bystrica 540
7. Pavol Poláček ml. Klub OB Sokol Pezinok 460

8. Peter Barcík Kobra Bratislava 375
9. Valér Franko Klub OB Sokol Kysak 320

10. František Papuga Akademik TU Košice 195
11. Milan Kollár Klub OB Sokol Kysak 190
12. Róbert Miček TJ Čingov Spišská Nová Ves 170
13. František Šoltés TJ Čingov Spišská Nová Ves 165
14. David Aleš Magnus Orienteering 160

v prehľade sú uvedení iba tí tréneri, ktorí pracujú s členmi niektorého reprezentačného výberu alebo majú zverencov v niektorom z CTM a získali aspoň 100 bodov

TALENT ROKU 2008
NatáliaTyszová Akademik TU Košice

Zápis z konferencie SZOŠ dňa 14. 11. 2008 vo Zvolene
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny, z pozvaných 25 zástupcov klubov sa zúčastnilo 18 delegátov, 1 člen predsedníctva s hlasovacím právom 

a 8 hostí.
Program:  1) Otvorenie

2) Voľba - pracovného predsedníctva
- návrhovej komisie
- mandátovej komisie
- volebnej komisie
- zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3) Prijatie nových kubov ako riadnych členov SZOŠ/vylúčenie riadnych členov
4) Správa o činnosti SZOŠ od poslednej konferencie
5) Správy jednotlivých sekcií a komisií SZOŠ za r. 2008
6) Správa o hospodárení zväzu v roku 2008
7) Správa revíznej komisie
8) Diskusia I.
9) Voľby do orgánov zväzu

10) Hlavné úlohy SZOŠ na r. 2009
11) Diskusia II.
12) Návrh uznesenia
13) Záver

1. Privítanie zástupcov klubov a hostí predsedom SZOŠ Jurajom Nemcom.



2. Z 25 klubov bolo prítomných 18 delegátov + 1 hlas ako člen predsedníctva (Formanko). Potrebných min. 10 hlasov na uznášaniaschopnosť.
- Voľba mandátovej komisie: Marián Kazík, 19 hlasov za, 0 proti
- Voľba pracovného predsedníctva: D. Formanko + P. Šoltés + J. Prékop 19 hlasov za, 0 proti
- Voľba návrhovej komisie: M. Kundrata + Igor Roháč 19 hlasov za, 0 proti
- Voľba volebnej komisie: M. Václavík + M. Tomašovič + J. Pollák 19 hlasov za, 0 proti
- Zapisovateľ: S. Fajtová, 19 hlasov za, 0 proti
- Overovateľ: M. Petrinec + D. Richter, 19 hlasov za, 0 proti

3. Bez zmeny.
4. Vyhlásenie najúspešnejších orientačných športovcov a trénerov SZOŠ za r. 2008:

Najúspešnejší orientačný bežec 2008 - Lukáš Barták
Najúspešnejší orientačný cyklista 2008 - Hana Bajtošová
Najúspešnejší orientačný bežec na lyžiach 2008 - Erika Hlaváčiková
Talent roka 2008 - Natália Tyszová
Najúspešnejší tréner 2008 - Marian Kazík
Pohár predsedu SZOŠ 2008 v OB - ATU Košice
víťaz Slovenského rebríčka družstiev v OB 2008 - ATU Košice

M. Kazík vyzdvihol potrebnú a dôležitú spoluprácu zväzu s partnermi: Slovenskou asociáciou športu na školách, Slovenskou asociáciou akademického š-
portu a Národným športových centrom. Bez ich pomoci by bola činnosť zväzu značne obmedzená.
5. Správa činnosti sekcie OB: M. Petrinec podčiarkol problém pri organizácii pretekov Slovenského pohára (SP) a majstrovstiev Slovenska (MSR), do
SP 2008 sa muselo zahrnúť aj niekoľko pretekov v zahraničí. 
Ďalej sa načrtla otázka "zbytočného rozdávania" medailí v dorasteneckých kategóriách na medzinárodných MSR, keď aj v celkovom umiestnení sloven-
skí pretekári obsadia až nižšie priečky, dostávajú za ne medaily, keďže ich je málo v kategórii.  
Ďalšie námety na diskusiu - zrušiť povinnosť štartovať kat. MW -10, 12 až 20 min. za výkonnostnejšími kategóriami a problém stužkových tratí, ako ich
upraviť, resp. úplne zrušiť?
Správa činnosti sekcie OC: M. Kundrata takisto predostrel problém s organizáciou pretekov SP, nezáujem klubov organizovať musel byť riešený v up-
lynulom roku zaradením 4 kôl v Českej republike do SP. V mene sekcie sa poďakoval za výsledky H. Bajtošovej k zisku titulu Majsterky sveta v Poľsku.
Správa sekcie LOB: V zastúpení referoval J. Nemec. V uplynulej sezóne bol veľký problém so snehovými podmienkami, preto aj kalendár na nasledu-
júci rok je pripravený flexibilnejšie, dátum pretekov bude upravený podľa snehových podmienok.
Správa mapovej komisie: Pripravuje sa nový systém archivácie máp priamo na internetovej stránke, zmluvu podpísal zväz s M. Lagom, ktorý na tom
pracuje.
6. Správu predložil J. Mižúr. Činnosť zväzu je prakticky závislá na financiách od štátu, minimálne príjmy sú z 2 %. Zväz žiadneho sponzora nemá a nevie
získať, preto je taká vítana spolupráca s partnermi SAŠŠ, NŠC, SAUŠ. 
Príjmy zo štátneho rozpočtu sa za posledných pár rokov výrazne nemení, v súčasnosti sa orientačné športy nachádzajú v 4. (z celkovo 5) košov. Do budúc-
nosti sú skôr obavy z ešte horšieho postavenia orientačných športov voči olympijským športom. 
K 31. 10. 2008 je zostatok na bankových účtoch 669 tis. Sk a v pokladni SZOŠ je 26 700 Sk. Podrobnú finančnú správu rozdal J. Mižúr všetkým delegátom
klubov. 
7. Správu revíznej komisie prezentoval jej predseda J. Prékop. Komisia sa v tomto roku zaoberela dvomi spornými situáciami. Prvou bolo neadekvátne
sa správanie reprezentantov OB pred majstrovstvami Európy, kedy až do poslednej chvíle nedali vedieť o ich nezáujme súčastniť sa na týchto pretekoch a
zväz musel hradiť náklady. Druhý problém sa udial počas pretekov v lete na Silici, kedy pretekári i organizátori nedodržali nočný kľud. Medzi pretekár-
mi boli aj reprezentanti a ich správanie bolo ozna-čené za neadekvátne. Organizátori sa spätne ospravedlnili za nezvládnutie situácie a prisľúbili, že sa jej
v budúcnosti vyvarujú. 
8. Konferencia po prestávke na večeru pokračovala v programe. 
Diskusiu otvoril Peter Barcík svojim príspevkom, prečo je orientačná cyklistika tak uprednosťnovaná pred orientačným behom, že sa akosi zabúda na
výborné výsledky orientačných bežcov na MS. Prezentoval percentuálne porovnanie časových strát v rovnakých kategóriach medzi OB a OC na JMS v OB
2008 a JMS v OC 2008. 
Kundrata na to reagoval odôvodnením, že OC je omnoho mladšia disciplína ako OB, je na vzostupe a každým rokom konkurencia rastie. 
Kazík poznamenal, že majster sveta v OB musí podať taký istý výkon ako majster sveta v OC. 
Fajtová poznamenala, že prečo sa na Slovensku tak veľmi diferencujeme na bežcov, cyklistov, bežkárov, keď nás je tak málo a máme sa tešiť z každého
úspechu. 
Mižúr súhlasí s tým, že by sa systém refundácií záloh v OB, LOB a OC mal na najbližšom zasadnutí komisie vrcholového športu prehodnotiť.
Druhý príspevok prezentoval M. Václavík a otvoril diskusiu témou stužkových tratí, medailí pre dorast na MM SR a mediálneho zastúpenia na pretekoch. 
Petrinec a Pollák sa zhodli na myšlienke zrušiť stužkové trate, kvôli náročnosti stužkovania pre organizátorov a kvôli motivácii detí nesledovať stužky, ale
mapu. Detské trate by mali byť ale "primitívne" ľahké. 
P. Barcík sa vyslovil proti tomuto návrhu. 
Ohľadom medailí pre dorastenecké kategórie na MM SR, viacerí diskutujúci sa vyjadrili, že to ako motivačný faktor pre mladých nie je. 
Pollák podotkol, že niektoré kluby sú zasa financované na základe úspechov a podľa počtu získaných medailí. 
Junior R. Barcík potvrdil, že ako pretekára ho motivuje zisk medaily. 
K tematike medializácie orientačných športov prispel Tomašovič svojou pozitívnou skúsenosťou s regionálnymi novinami v Pezinku. Podobne sú na tom aj
iné regionálne média v Bratislave i v Košiciach. 
Kazík ponúkol požičať pre záujemcov zborník z konferencie Média a Šport na Slovensku, ktorý je k dispozícii v elektronickej podobe. 
Formanko sa podelil so svojimi negatívnymi skúsenosťami pri hľadaní podpory v národných televíziách, ani STV3 ako športový kanál verejnoprávnej televízie
nemá záujem o orientačné preteky. Petrinec poukázal na možnosť pretlačiť orientačné športy do medií nie cez vrcholové podujatia, ale cez detstké relácie
ako vhodnú aktivitu pre deti. 
Ďalší príspevok prezentovala Judita Sádecká, či by nebol záujem stretnúť sa medzi orientačnými športovcami aj mimo pretekov a konferencií, usporiadať
nejaký spoločenský večer. Záujem bol. 
9. Voľby: Prítomných bolo 17 delegátov z klubov, na schválenie bolo potrebných 9 súhlasných hlasov ("za").

- Voľba predsedu SZOŠ, jediný kandidát: Juraj Nemec: 16 hlasov za, 1 proti.
- Voľba predsedníctva SZOŠ, jediní kandidáti: Dušan Formanko, Ján Mižúr, Milan Kollár.

Formanko (14 hlasov za, 3 proti), Mižúr (17 hlasov za, 0 proti), Kollár (14 hlasov za, 3 proti). 
Delegáti schválili, že predsedníctvo bude pracovať v nenaplnenom počte 3 (plný počet miest v predsedníctve je 5) členov + predseda.

- Revízna komisia, jediní kandidáti: Juraj Prékop, Igor Roháč.
Prékop (17 hlasov za, 0 proti), Roháč (16 hlasov za, 1 proti). 

Delegáti súhlasia, že komisia bude 2-členná, oproti stanovám, kde stojí, že revízna komisia má 3 členov. 



- Predsedovia sekcií: OB, kandidát: Milan Petrinec - 17 hlasov za, 0 proti
OC, kandidát: Mikuláš Šabo - 16 hlasov za, 1 proti
LOB, kandidát: Valér Franko - 17 hlasov za, 0 proti

- Funkčné obdobie volených kandidátov do orgánov SZOŠ je 2 roky.
10. Novozvolený predseda prezentoval hlavné úlohy zväzu na nadchádzajúci rok 2009.
SZOŠ sa v tomto roku stalo členom Slovenského olympijskeho výboru ako uznaný neolympijsky šport. 
(príloha č. 1: Hlavné ciele SZOŠ pre rok 2009)
11. Diskusia II.
P. Barcík navrhol pridať medzi hlavné ciele na rok 2009 aj snahu získať generálneho sponzora pre SZOŠ. Sám prejavil ochotu pomôcť v tenjto činnosti, pri-
dala sa k nemu aj J. Sádecká a na ich podnet sa vytvorila 2-členná marketingová komisia. 
Pollák ponúkol pomoc a poskytne prezentačné a marketingové materiály, ktoré použil klub ATU Košice pri organizácii akademických majstrovstiev sveta v
OB 2006.  
12. Návrhová komisia - uznesenie prijaté 17 hlasmi, 0 proti, 0 sa zdržalo. 
(príloha č. 2: Uznesenie s konferencie SZOŠ)
13. Ukončenie konferencie.

Stanislava Fajtová v.r., zapisovateľka
Milan Petrinec v.r., Dušan Richter v.r., overovatelia zápisnice

Príloha č. 1
Hlavné úlohy SZOŠ na rok 2009

1. Zabezpečiť účasť reprezentačných výberov na vrcholových svetových podujatiach (MS, ME), podľa finančných a materiálových možností zväzu. 
2. Systémová propagácia SZOŠ a orientačných športov voči verejnosti, ako vo vzťahu k vrcholovému, tak i masovému športu. 
3. Podpora práce a športovej činnosti s deťmi a mládežou, podpora talentovaných jednotlivcov v CTM. Účinná podpora vzniku žiackych krúžkov 

OB na klubovej úrovni. 
4. Spolupráca s významnými športovými a spoločenskými subjektami, ako sú SAŠŠ, SAUŠ, NŠC, SOV, KŠZ a pod. 
5. Špecifická podpora mapovej tvorby s cieľom zabezpečiť kvalitu súťažných máp a postupné pokrytie územia SR školskými mapami.
6. Zastavenie poklesu členskej základne SZOŠ. 
7. Podpora vydávania a distribúcie metodických materiálov najmä pre klubové potreby.
8. Rozvíjať súčastnú štruktúru súťaží vo všetkých druhoch športovej orientácie s dôrazom na oblastnú úroveň, špecifická podpora rozvoja re-

gionálnych súťaží a aktivít. 
9. Hľadať možnosti postupnej vyššej miery profesionalizácie organizačného a trénerského zabezpečenia fungovania zväzu.
10. Hľadať spôsoby spolupráce s možnými reklamnými partnermi SZOŠ a skvalitniť marketingové aktivity zväzu.

Príloha č.2
Uznesenie z konferencie SZOŠ konanej 14. 11. 2008 vo Zvolene

1. Konferencia schvaľuje: 
- správu o činnosti zväzu za rok 2008, vrátane správ jednotlivých komisií
- správu o hospodárení zväzu k 31. 10. 2008
- správu revíznej komisie

2. Konferencia schvaľuje voľbu pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej, volebnej komisie a voľbu zapisovateľa a overovateľa zápis-
nice konferencie.

3. Konferencia schvaľuje, aby v najbližšom funkčnom období pôsobila revízna komisia v zložení 2 (slovom dvoch) členov a aby v najbližšom 
funkčnom období pôsobilo predsedníctvo SZOŠ v počte 1 predseda + 3 členovia predsedníctva.

4. Konferencia volí do orgánov SZOŠ na dalšie dvojročné volebné obdobie 4-členné predsedníctvo zväzu v zložení:
a/ predseda SZOŠ Juraj Nemec
b/ členovia predsedníctva: Ján Mižúr, Milan Kollár, Dušan Formanko

Konferencia volí ďalšie orgány SZOŠ:
c/ členov revíznej komisie: Juraj Prékop (predseda), Igor Roháč
d/ predsedov sekcií:  OB: Milan Petrinec

LOB: Valér Franko
OC: Mikuláš Šabo

5. Konferencia schvaľuje hlavné úlohy SZOŠ pre rok 2009 a ukladá predsedníctvu SZOŠ a ostatným orgánom SZOŠ riadiť sa v ďalšom období 
týmito úlohami.

6. Konferencia ukladá KVŠ (Komisia vrcholového športu) a P SZOŠ zaoberať sa návrhom na úpravu hodnotenia výsledkov jednotlivých repre-
zentácii, financovania reprezentácií a systému refundácií.

7. Konferencia ukladá predsedníctvu SZOŠ zaoberať sa obsahom odznených diskusných príspevkov.
Vo Zvolene, 14. 11. 2008

Michal Kundrata, predseda návrhovej komisie na konferencii SZOŠ
Igor Roháč, člen návrhovej komisie na konferencii SZOŠ

Správa z MS a JMS v OC 2008 - 24. - 31. 8. 2008, Stare Jablonki, Poľsko
Účasť: MS - Stanislava Fajtová, Hana Bajtošová, Alena Ďurčová, Pavol Paprčka, Michal Fraňo, Mikuláš Šabo 

JMS - Daniela Trnovcová, Natália Tyszová, Hana Jergušová, Ivana Korimová, Simona Ďurčová, Matúš Trnovec, Richard Chrappa, 
Ján Jerguš, Michal Tomašovič, Jakub Jánoška

SP veteránov - Ján Ďurín, Vlastimil Autrata
Vedúci a tréner: Marián Kazík (tiež účastník SP veteránov)



Všeobecné informácie:  
Po prvý raz v histórii dostali aj juniori možnosť súťažiť na oficiálnom svetovom šampionáte v orientačnej cyklistike. Doteraz sme uplatňovali v praxi

to, že výnimoční pretekári v dorasteneckom a juniorskom veku štartovali na svetových akciách dospelých, čo z pohľadu skúseností z pretekania v silnej
medzinárodnej konkurencii na náročných tratiach bol skvelý základ pre súťaženie v zodpovedajúcej vekovej kategórii. Na druhej strane, umiestňovanie
sa na pozíciách v druhej polovici štartového poľa bolo pre niektorých mladých pretekárov málo motivujúce.

V Poľsku sme v r. 2006 súťažili na ME v OC, ktoré boli v okolí Varšavy. Na tento šampionát máme nedobré spomienky, zaznamenali sme najhoršie
umiestnenia na svetovom podujatí v histórii a z pretekov aj celkový dojem nebol extra pozitívny. Teraz sa šampionát konal v úplne inej časti Poľska
(Mazury) a keďže v minulom roku sa na pretekoch v OC začala zúčastňovať početnejšia skupina pretekárov a pretekárok v kategórii juniorov a junior-
iek, zostavenie širšieho juniorského výberu, ktorý sa pripravoval na JMS na niekoľkých spoločných podujatiach, vyústil do veľmi početnej zostavy účast-
níkov JMS. Lídrami v kolektíve juniorov boli pretekári, ktorí mali viacnásobné pretekárske skúsenosti v jazdení OC súťaží medzi dospelými - Matúš
Trnovec, Richard Chrappa, Natália Tyszová, Daniela Trnovcová.

Rapídne menší bol počet súťažiacich v MS... 3 ženy a 3 muži. Žien v podstate už viac nie je, ale u mužov som pôvodne počítal aj s Pilkom (na za-
čiatku sezóny sa rozhodol, že nebude sa zúčastňovať svetových podujatí) a najmä so Šurganom, ktorý v r. 2007 zaznamenal vynikajúce výsledky na MS
v OC v Čechách (po dohode, že sa bude pripravovať individuálne oznámil, že sa nebude pripravovať na MTBO preteky, preto mám jeho účasť vynechať).

V jeseni 2007 sme absolvovali 5-dňovú pešiu "dušičkovú turistiku" po hrebeni Nízkych Tatier a Veľkej Fatry. 
Zimné sústredenie koncom januára v Novem Meste na Morave malo byť zamerané na mapové bežkovanie, nácvik rôznej orientačnej MTBO tech-

niky, ktorá je podobná zimnej podobe OB. Snehové podmienky však boli veľmi nepriaznivé a zámer trénovať týždeň na bežkách v dobrých snehových i
mapových podmienkach sa obmedzil skoro iba na núdzové dochádzanie za umelým snehom do lyžiarskeho areálu. Vynikajúco sa však stmelil celý ju-
niorský kolektív pri alternatívnych tréningoch.

Jarné sústredenia boli iba krátkodobého charakteru a vždy spojené s nejakými pretekmi. Prvým bolo sústredenie koncom apríla v Plzni, ďalším
sústredenie pre juniorov koncom mája v Košiciach.

V máji a júni prebehli aj všetky sledované MTBO preteky, na základe ktorých som zúžil širší výber na skoro presný počet účastníkov JMS a MS.
Potešiteľné bolo, že skoro všetci zaradení pretekári boli komunikatívni a veľmi ústretoví. Podarilo sa začleniť do mužskej časti reprezentácie nového
pretekára Pavla Paprčku, ktorý absolvoval okrem veľkého počtu MTB maratónov aj niekoľko pretekov v OC doma i v zahraničí. 

V úvode júla sme situovali letný mapový tréningový tábor do podmienok veľmi príbuzným MS, JMS a ME v OC 2008 (čiastočne aj ME a JMS v OC
2009). Veľmi dobré podmienky sme našli v rekreačnom stredisku Šaštín-Stráže. Okolité skoro rovinaté terény plné ciest s pieskovým podkladom boli
výbornou simuláciou podmienok na jazdenie v Poľsku i predpokladaných pieskových dunách v Litve. K dispozícii sme však mali staršie OB mapy v okolí,
ktoré však poslúžili viac ako dostatočne, no realizovali sme aj tréningový výjazd do podobného terénu na Moravu do Vracova.

Iné spoločné akcie neboli, tiež nikto neabsolvoval výjazd priamo na tréningové tábory k MS v OC v Poľsku a ME v OC v Litve. Dôvodom bola na-
jmä veľká vzdialenosť a veľké časové i finančné nároky na zabezpečenie účasti na týchto táboroch. Individuálnu mapovú OC prípravu absolvovala v mar-
ci Hana Bajtošová v Portugalsku.

MS a JMS v OC 2008:
V porovnaní s ME v OC 2006 boli šampionáty (MS a JMS) pripravené veľmi dobre, veľmi dobré boli aj mapy a terény pre šprint a middle, trochu

horšie to bolo s ostatnými priestormi a mapami. Centrum bolo situované do hotela Anders, v ktorého blízkom okolí sa všetky podujatia uskutočnili.
Výnimkou bol iba úvodný šprint, na ktorý bolo potrebné cestovať asi 35 km do mesta Olsztyn. Všetky výpravy bývali v okolitých kempingoch, ktoré boli
v rôznom cenovom i úrovňovom štandarde.  

Nie najšťastnejším riešením bolo pretekanie v kategóriách MS a JMS súčasne (okrem šprintu), čo zneprehľadňovalo priebeh pretekov. Verejné
preteky a preteky veteránov boli odštartovné až s niekoľkohodinovým odstupom od pretekov MS a JMS.

Všetci pretekári zo Slovenska sme boli ubytovaní asi 1,5 km od centra v 5 štvormiestnych chatkách kempingu Skowronki. Stravovanie sme riešili vo
vlastnej réžii, ku každej chatke patrila malá kuchynka.

Od úvodu pobytu nás prenasledovali zdravotné problémy, ktoré postihli dve tretiny tímu. Prejavovali sa hnačkami, zvracaním, teplotami a bolesťami
brucha, hlavy, žalúdka, no najmä celkovou slabosťou. Podobné problémy postihli aj iné výpravy, ktoré boli ubytované na iných miestach a stravovali sa
v hotelovej reštaurácii.

Na MS sme cestovali viacerými autami: 9-miestnym mikrobusom (v Žiline pristúpili súrodenci Jergušovci, ktorí cestovali vlakom z Košíc) a ešte jed-
ným autom z Bratislavy, jedným autom z Košíc a jedným autom z Nitry. S dopravou výrazne pomohli účastníci veteránskych pretekov Ján Ďurín a
Vlastimil Autrata.

Individuálne pricestovala na MS Bajtošová, letela z FRA do Varšavy a odtiaľ dopravou usporiadateľa do centra pretekov. Takisto sa presúvala aj zo
šampionátu. Na Slovensko sme sa vracali po skončení šampionátu, na druhý deň ráno, spôsobom ako sme pricestovali.

Tesne pred odjazdom na MS nám bolo doručené nové pretekárske oblečenie, v ktorom štartovali dospelí aj juniori, no veľkostne nezodpovedalo ob-
jednávke podľa odskúšaných vzoriek. V konečnom dôsledku sa však podarilo vystrojiť každého pretekára. Ako spoločné vrchné oblečenie juniori použili
mládežnícke overaly SVK.

Na MS sa zúčastnilo spolu 105 mužov a 58 žien z 26 krajín. 
Na JMS štartovalo spolu 67 juniorov a 46 junioriek z 20 štátov.
Program MS a JMS:

23. 8. - cestovanie na MS, príjazd na miesto ubytovania
24. 8. - modelový tréning, akreditácia
25. 8. - ľahký mapový tréning + otvorenie + preteky v šprinte 
26. 8. - preteky na trati MIDDLE 
27. 8. - kvalifikácia na trati LONG 
28. 8. - voľný deň
29. 8. - finále na trati LONG 
30. 8. - preteky štafiet, koniec MS, banket 
31. 8. - odjazd domov, cestovanie z MS

Terén:
Pre šprint bola použitá kombinácia okrajového mestkého územia s nepravidelným tvarom ulíc s asfaltovým podkladom, dláždenými plochami a parku

s mierne rozbitým terénom s bohatou sieťou lesných ciest a chodníkov. Na niektorých úsekoch boli náročnejšie technické pasáže (schody, obrubníky,
tartanová dráha), vyžadujúce lepšiu technickú jazdeckú zručnosť.

Ostatné terény boli mierne kopcovité, s rôzne hustou cestnou sieťou, niekde bažiny a rybníky, väčšinou piesok. Povolené bolo jazdiť v sedle bicyk-
la kadekoľvek!

Hodnotenie účasti: 
a/ príprava: 
Špeciálna príprava k MS a JMS prebehla na sústredení v Šaštíne. 
Na základe minuloročných výsledkov a podľa uznesenia KVŠ SZOŠ, mali účasť na MS hradenú zväzom pretekári zaradení medzi reprezentantov

kategórie A (H. Bajtošová, S. Fajtová, Š. Šurgan - ten však výhodu A pretekára nevyužil, na MS necestoval) a tréner. 



Ostatní platili zálohu vo výške 20 000 (MS) alebo 15 000 Sk (JMS), resp. v takej výške, ktorá zodpovedala poskytnutému príspevku na stravu a
štartom v individuálnych súťažiach.

b/ MS:
Zásluhou titulu Hany Bajtošovej v šprinte žien a bronzovej medaily Natálie Tyszovej v šprinte junioriek boli výsledky excelentné. 
Ženská časť výpravy ukázala, že výborné výsledky v posledných 3 rokoch a umiestnenia v českej elite nie sú náhodnými výsledkami, systematické

tréningové úsilie sa začína prejavovať aj u iných pretekárok. Pozícia A. Ďurčovej sa oproti minulému roku stabilizovala, fyzicky bola pripravená oveľa
lepšie. Výsledky P. Paprčku v kategórii mužov sú výnimočné, najmä keď berieme do úvahy, že orientačných súseností má minimálne. Je však mimo-
riadne chápavým typom výborne technicky a fyzicky pripraveného cyklistu, ktorý veľmi dobre zvláda prácu s mapou.

Zdravotné problémy Bajtošovej, kvôli ktorým boli jej tréningové možnosti obmedzené ešte viac ako v roku 2007 (šesť mesačný výpadok je strašne dl-
há doba), sa prejavili až na dlhších tratiach, titul Majsterky sveta je úspech, s ktorým sa nepočítalo ani v najoptimistickejších teóriách. Bicyklová príprava
a beh boli v príprave nahradené inými športovými aktivitami - kolieskové korčule, veslovanie, turistika, gymnastika (akékoľvek cvičenie - strečing, reha-
bilitačné posilňovanie), plávanie. Nebolo to dostatočnou prípravou, no ukázalo sa, že veľmi vhodnou.

Veľmi dobre sa na šampionát pripravila S. Fajtová. Niekoľkokrát sa podarilo pred šampionátom zaradiť do tréningu imitáciu pretekového programu
MS, čo sa veľmi osvedčilo. Ukázať však svoje schopnosti Fajtová nemohla, v kvalifikácii long bola diskvalifikovaná.

Juniori a juniorky - najväčšie očakávania boli v štafetách, no tie dopadli neslávne. Oveľa potešiteľnejšie boli individuálne vystúpenia Tyszovej a
Trnovca, ale i ostatných, ktorí v takejto konkurencii súťažili po prvý raz v živote. Viac sa čakalo od Trnovcovej a Chrappu. Daniela, Matúš, Jakub a Natália
sú v budúcom roku už dospelí, Rišo a ostatní minimálne rok ešte môžu medzi juniormi pôsobiť, čo je dobrý predpoklad pre prácu s juniormi aj v ďalších
rokoch.

Hodnotenie jednotlivých pretekov:
Tréningy:
Trénovať bolo možné v podstate iba v jednom tréningovom priestore, ktorý sa nachádzal v susedstve priestoru pre strednú trať. Priestor tréningu

bol v 2 mierkach. Pre šprintový tréning bola použitá minimapka v okolí hotela Anders v mierke šprintovej mapy. Ľahké mapové tréningy boli zamerané
na spoznávanie charakteru terénu, kvality komunikácií a najmä porovnanie jednotlivých mierok.

Pondelkové predpoludnie pretekajúci v šprinte využili na kvalitné rozcvičenie a ľahké svižné rozbicyklovanie sa.
Voľný deň bol využitý na odpočinok, údržbu bicyklov a iné športové aktivity (kajakovanie), po kvalifikácii DT sme využili bazén, výrivky a saunu

hotela Anders.
Šprint - MS a JMS: 
Po druhý raz bola táto disciplína zaradená do programu svetového šampionátu v OC. Na štart mohli nastúpiť za každú krajinu 4 muži, 4 ženy a 4

juniori, 4 juniorky. Juniori Jerguš a Ďurčová štartovali vo verejných pretekoch, aby ako neštartujúci v úvode JMS mali tiež pretekový kontakt s mapou.
Najprv štartovali pretekári JMS, po skončení JMS pretekári MS. Centrom súťaže bol atletický štadión s tatrtanovou dráhou, na ktorom bol štart, cieľ i
výmena máp - všetky kategórie MS a JMS mali "dvojkolovú" trať s výmenou mapy.

Pretekalo sa na mape 1:5 000 s ekvidištantou 2,5 m. 
Počasie -  slnečno, teplo, veterno.
Trať bola vysoko orientačne i technicky náročná. Striedali sa pasáže v zastavenej prímestskej časti s parkovými chodníkmi, ihriskami a "medzido-

movými" parčíkmi. Veľa schodov a obrubníkov. MTBO sa s opismi KS nejazdí, no jedna situácia by mnohým pretekárom opisom pomohla - kontrola bo-
la na opačnej strane plota ako na tej, z ktorej sa prichádzalo. Bolo nutné detailnejšie naštudovať "stred krúžku". V 30 km/h sa taká situácia ľahko prehliadne
a stratí sa veľa cenných sekúnd.

Veľmi zvláštna situácia bola v kat. juniorov, až 23 pretekárov (odštartovalo 54) bolo diskvalifikovaných pre nesprávne razenie. Išlo o dvojicu kontrol
31-61, ktorú mali aj iné kategórie (v ženách boli diskvalifikované 2 a v mužoch iba 1 pretekár). Škoda že medzi diskvalifikovanými bol aj jeden pretekár
SVK - Jakub Jánoška. Medzičasom prešiel vo veľmi dobrom čase a aj v cieli to vyzeralo na veľmi slušné umiestnenie... V ďalších súťažiach sa však
solídnemu výkonu zo šprintu nepriblížil.

Skvelé výsledky - najprv zaznamenala medailový šok Natália Tyszová v juniorkách, jej bronz bol neočakávaný, ale zaslúžený. Trať vyžadovala pres-
nú, bezchybnú orientáciu, skoro stále bolo treba sledovať neustále sa rýchlo meniaci situácie, pomalšia, ale istejšia jazda prinášala výborné umiestne-
nie vo výsledkovej listine. Úžasný bol zisk zlatej medaily Hanou Bajtošovou v ženách. Medzičasom prechádzala v čase predpokladajúcom umiestnenie
na "veľkej debne", no po výmene máp vyťažila z toho, že všetky vážne súperky nejaké chybičky urobili. Škoda že medzi nimi bola aj Stanislava Fajtová,
15-20 sekúnd by znamenalo ešte výraznejší prienik medzi svetovú špičku, siedme miesto bol pre ňu i tak veľmi dobrý výsledok v disciplíne šprint.

Príjemné boli umiestnenia juniorov - 11. miesto M. Trnovca a 23. M. Tomašoviča. Katastrofálne preteky zajazdil R. Chrappa, ktorý sa obrovskými
chybami prepadol až na záver výsledkovej listiny. Výsledky ostatných junioriek boli tiež podpriemerné, ľahkou bezchybnou jazdou mohli obsadiť li-
chotivejšie pozície, no úvodný štartový stres z veľkého podujatia sa nedá tak ľahko odfiltrovať. Podarilo sa to však P. Paprčkovi, jeho 23. miesto bolo tiež
neočakávane dobré umiestnenie v takom náročnom šprinte. Za dobrý výsledok považujem aj 26. priečku Šaba.

Hviezdne zajazdil víťaz v mužoch Pedersen, ktorý pred 2. v poradí (Čechom Hradilom) mal náskok 33 sekúnd. Nevídaný náskok v tejto disciplíne,
v tejto kategórii, aj keď víťazný junior Bogar a víťazná juniorka Repinová mali tiež také obrovské časové odstupy.

Rus Foliforov po prvom kole suveréne viedol, no v druhom urobil 2-minútovú chybu a bolo po medaile. Bol to veľmi dobre postavený šprint.
Po pretekoch nasledovalo otvorenie šampionátu, po ktorom sa uskutočnilo aj slávnostné vyhlásenie výsledkov šprintu. Bolo veľmi príjemné počuť po

prvý raz v histórii aj slovenskú hymnu a vidieť na najvyššom stožiari slovenskú vlajku. A nie iba počas slovenskej hymny, ale omnoho dlhšie, lebo vlajka
sa na stožiari zasekla tak, že vyhlásenie kategórie mužov museli posunúť o niekoľko minút, kým jeden z talianskych odvážlivcov nevyliezol ju zvesiť
ručne. Zožal väčšie ovácie ako majster sveta Lasse Brun Pedersen...

25. 8. 2008 - Olsztyn, šprint
muži 9.5 km    40 m  24 k  (77)
1. Pedersen Lasse Brun  DEN 19.43
2. Hradil Jiri         CZE 20.16  +      0.33
3. Erm Tonis        EST 20.19  +      0.36

23. Pavol Paprcka   SVK 23.23  +      3.40
26. Mikulas Sabo    SVK 23.27  +      3.44
55. Michal Frano        SVK 27.28  +      7.45
ženy         8.4 km    40 m  20 k  (53)

1. Bajtosova Hana  SVK 21.04
2. Gigon Michaela    AUT 21.08  +      0.04
3. Martina Tichovska CZE 21.43  +      0.39
7. Fajtova Stanislava SVK 22.22  +      1.18

45. Durcova Alena    SVK 31.56  +    10.52
juniori       8.5 km    35 m  20 k  (54)

1. Bogar Frantisek   CZE 17.57

2. Glukhov Valeriy   RUS 18.29  +      0.32
3. Saarela Samuli  FIN 18.37  +      0.40

11. Trnovec Matus    SVK 20.36  +      2.39
23. Tomasovic Michal SVK 23.10  +      5.13
30. Chrappa Richard SVK 30.10  +    12.13

Janoska Jakub SVK disk. 
juniorky       7.7 km    30 m  18 k  (36)

1. Repina Tatiana     RUS 17.35
2. Hancikova Hana    CZE 18.16  +      0.41
3. Tyszova Natalia  SVK 18.43  +      1.08

21. Trnovcova Daniela SVK 24.20  +      6.45
31. Korimova Ivana  SVK 28.21  +    10.46
33. Jergusova Hana  SVK 28.47  +    11.12
verejné preteky:
M 40  (33)    3.0 km  30 m   12 PK          

1. Mika Rantala     FIN 12:51



23. Marian Kazík    SVK 19:53 
30. Vlastimil Autrata  SVK 24:45
M 50  (20)     2.5 km  20 m   10 PK   

1. Jankó Tamás       HUN 11:32

Ján Ďurín           SVK disk.   
W 20  (6)        2.5 km  20 m   10 PK     

1. Natalia Sherbakova RUS 13:59 
5. Simona Ďurcova SVK 20:39 

M 20  (6)       3.0 km  30 m   12 PK   
1. Raphael Maliweger AUT 14:10
2. Ján Jergus           SVK 16:07

Stredná trať MIDDLE - MS a JMS:
Usporiadatelia pripravili pekný cieľový areál v priestore pretekov, ktorý susedil s tréningovou mapou. Na radosť pretekárov však tento priestor bol

oveľa lepšie zmapovaný.
Pretekalo sa na mape 1:15 000 s ekvidištanciou 5 m.
Počasie -  slnečno, teplo, veterno.
Do pretekov nastúpili všetci 16 účastníci MS a JMS zo Slovenska. Vynikajúco sa opäť predstavila Bajtošová, ktorej výborne sekundovala Fajtová.

Ďurčová robila chyby.
V mužoch šokoval Paprčka, aj napriek tomu, že štartoval približne v polovici, jeho výkon znamenal veľmi dobrú 17. priečku. Ďalší naši muži neoslnili,

najmä Šabo sa prepadol na pozície, na ktorých v minulosti nekončieval...
V junioroch atakoval popredné priečky M. Trnovec. Dlho sa držal na pozíciách v čele pretekov, no za ním štartovalo ešte viac ako 20 pretekárov, z

ktorých ho ešte niektorí odsunuli na koniec prvej desiatky. Bol to však veľmi dobrý výsledok. K Matúšovmu výkonu sa však už nepriblížil nikto ďalší,
Chrappa veľmi chcel napraviť tragický dojem zo šprintu, no príliš veľké chcenie prinieslo znovu výkon s veľkými mapovými chybami.

Juniorky sa až príliš uchýlili k opatrnej jazde bez chýb, príčinou boli i zdravotné problémy, ktoré postupne postihli všetky dievčatá (výnimkou bola
iba Trnovcová). Tie vyvrcholili v kvalifikácii dlhej trate. Lichotivé boli umiestnenia Korimovej a Jergušovej, ktoré sa dostali vo výsledkoch aj pred Tyszovú,
no časové straty boli vysoké.

Vyhlasovanie výsledkov sa tentoraz zaobišlo bez pódiových umiestnení Slovákov. 

26. 8. 2008 - Stare Jablonki, middle
muži 21.3 km    250 m  18 k  (93)
1. Jackson Adrian     AUS 54.13
2. Strunge Soren        DEN 54.39  +      0.26
3. Tomecek Lubomir    CZE 55.26  +      1.13

17. Pavol Paprcka    SVK 60.24  +      6.11
59. Michal Frano          SVK 70.42  +    16.29
72. Mikulas Sabo        SVK 74.20  +    20.07
ženy 15.8 km    190 m  14 k  (58)

1. Chernyk Ksenia   RUS 51.43
2. Gigon Michaela    AUT 52.13  +      0.30
3. Tommola Paivi     FIN 52.39  +      0.56
8. Fajtova Stanislava SVK 55.50  +      4.07
9. Bajtosowa Hana   SVK 56.14  +      4.31

34. Durcova Alena SVK 69.00  +    17.17
juniori  15.4 km    180 m  14 k  (65)

1. Glukhov Valeriy   RUS 43.16
2. Pospisek Marek   CZE 45.12  +      1.56
3. Gromadka Maciej    POL 45.57  + 2.41

10. Trnovec Matus  SVK 54.10  +    10.54
32. Chrappa Richard    SVK 61.06  +    17.50
37. Jergus Jankó       SVK 62.20  +    19.04
56. Tomasovic Michal SVK 72.35  +    29.19
58. Janoska Jakub      SVK 79.55  +    36.39
juniorky  12.8 km    150 m  12 k  (45)

1. Hancikova Hana  CZE 50.19
2. Laneva Irina       RUS 52.51  +      2.32
3. Jaggi Ursina       SUI 52.59  +      2.40

25. Korimova Ivana SVK 67.02  +    16.43
27. Jergusova Hana  SVK 68.31  +    18.12
30. Tyszova Natalia SVK 68.43  +    18.24
32. Trnovcova Daniela SVK 70.49  +    20.30
39. Durcova Simona   SVK 81.22  +    31.03
verejné preteky:
M 40  (35)    21.3 km    250 m  18 k         

1. Mika Rantala     FIN 63:19
12. Marian Kazík          SVK 77:32
19. Vlastimil Autrata  SVK 85:11
M 50  (22)     15.4 km    180 m  14 k 

1. Ludomir Parfianowicz POL 56:16
12. Ján Ďurín          SVK 75:51

Dlhá trať - LONG - kvalifikácia JMS a MS: 
Cieľový areál pre long a štafety bol na jednom mieste v blízkosti hotela Anders. Kvalifikácia i finále dlhej trate sa tak konali skoro v rovnakom

priestore, rozdielna bola najmä kvalita máp. Pretekárov čakali boje v 3 skupinách mužov a 2 skupinách žien, junioriek a juniorov o postup do A finále v
piatok. Pretekalo sa na mape 1:20 000 s ekvidištanciou 5 m. Ženy, juniori, juniorky mali oproti mužom oveľa jednoduchšiu možnosť postupu - bolo ich
iba 57, (65 juniorov, 44 junioriek) podobne dôležité bolo iba prísť do cieľa bez diskvalifikácie. U mužov však postup nebol zadarmo... No ani tak sa to
nepodarilo všetkým našim - Ivana Korimová stratila čip, S. Fajtová prišla do cieľa vo veľmi dobrom čase, znamenal by výbornú štartovú pozíciu vo finále,
no orazená nesprávna kontrola ju ako jedinú ženu v štartovom poli vyradila z finálových pretekov.

Počasie -  dážď, zamračené.
Očakávalo sa, že do A finále sa kvalifikujú všetci štartujúci slovenskí pretekári. Nestalo sa tak, vyradenia Fajtovej i Korimovej boli sklamaním. Potešil

však postup Paprčku, hoci aj jeho výkon bolo poznačený únavou z dvoch predchádzajúcich finálových dní.
Výborne zajazdil konečne Chrappa, s chuťou a ľahkou solídnou jazdou si zabezpečil dobrú pozíciu v štartovej listine finále. 
Ženy mali za úlohu neunaviť sa, nezraniť sa, šetriť sa, jednoducho si iba schuti zabicyklovať. Muži mali súťažiť "naostro", konkurencia jednoznačný

postup pri štandardnom výkone neumožňovala.
Do pretekov zámerne nenastúpili A. Ďurčová, Fraňo a Šabo, ktorí šetrili sily na posledný pretekový deň, na štafety.
Kvalifikácii predchádzalo niekoľko prežrebovaní štartovej listiny, vždy sa v nej vyskytli nejaké chyby. Nakoniec aj tak konečná verzia nebola správ-

na a po pretekoch usporiadateľ uznal rozhorčenie Talianov, Maďarov a Francúzov, že jedna mužská kvalifikačná skupina mala nerovnomeré zastúpenie
počtom pretekárov z jednej krajiny. Preto z tejto skupiny do finále postúpilo až 25 pretekárov. Nezvyčajné riešenie problému... Svedomie by si mal spy-
tovať najmä advisor IOF.

Počas voľného dňa prebiehali iba verejné preteky a preteky veteránov, do ktorých nastúpil iba J. Ďurín. Ostatní využili voľný deň najmä na odpočinok.
27. 8. 2008 - Stare Jablonki, long - kvalifikácia
muži A 20.5 km    120 m  17 k  (31)
1. Jackson Adrian AUS 57.29

muži B 20.5 km    120 m  17 k  (31)
1. Zhurkin Maxim  RUS 61.10

16. Pavol Paprcka   SVK 71.38
muži C 20.5 km    120 m  17 k  (31)

1. Gritsan Ruslan  RUS 58.33
ženy A 17.0 km    100 m  15 k  (29)

1. Schaffner Christine SUI 68.23
15. Bajtosova Hana  SVK 77.55
ženy B 17.0 km    100 m  15 k  (28)

1. Kammerer Madeleine FRA 67.42
Fajtova Stanislava  SVK disk.

juniori A 16.3 km    100 m  14 k  (33)
1. Saarela Samuli FIN 50.30

16. Trnovec Matus SVK 67.20
24. Jergus Jan SVK 69.11
juniori B 16.3 km    100 m  14 k  (32)

1. Glukhov Valeriy  RUS 53.50
3. Chrappa Richard  SVK 56.02

26. Janoska Jakub  SVK 73.36
29. Tomasovic Michal SVK 80.07
juniorky A 12.4 km    90 m  13 k  (22)

1. Benham Emily GBR 62.52
18. Tyszova Natalia SVK 88.07
19. Jergusova Hana SVK 91.14
juniorky B 12.4 km    90 m  13 k  (22)

1. Laneva Irina  RUS 56.02
19. Trnovcova Daniela SVK 84.35

21. Durcova Simona  SVK 92.55
Korimova Ivana SVK disk.

verejné preteky:
M 40  (34) 17.1 km  120 m   15 PK    

1.Mika Rantala FIN 56:32 
8.Marian Kazík SVK 70:25

M 50  (21) 12.3 km  90 m   12 PK       
1.Ludomir Parfianowicz POL 48:48 

16.Ján Ďurín SVK 71:58
28. 8. 2008 - Stare Jablonki, ultralong
verejné preteky:
M 50  (17) 18.7 km  190 m   16 PK     

1.Rob Garden NZL 63:43 
9.Ján Ďurín SVK 83:43

Dlhá trať LONG - MS a JMS: 
Po dni voľna sa počasie opäť správalo "neletne", výrazne sa ochladilo a súvislo intenzívne pršalo. V teréne bolo veľmi veľa bahna. Priestor pretekov

bol oproti kvalifikácii zväčšený o územie, v ktorom v kvalifikácii nesúťažilo.



Pretekalo sa na mape 1:20 000 s ekvidištanciou 5 m.
Neštartovali oddychujúci pretekári a obe dámy, ktoré sa do finále nekvalifikovali. Títo ľahko trénovali v priestoroch, kde preteky neprebiehali a počas

verejných pretekov si obzreli pasáže v okolí dojazdu do cieľa.
Veľmi vyrovnane zajazdil Trnovec. Pád v jazde na zbernú kontrolu, keď si vo vyššej tráve nevšimol betónový kanál, ho otriasol dosť výrazne a trva-

lo niekoľko desiatok sekúnd, kým sa spamätal. Škoda toho pádu, veľká "debna" bola tak blízko... (Asi 40 sekúnd.) Smolné preteky mal aj Chrappa, do
pretekov nastupoval s veľkými bolesťami a hladný, na trati vracal, tak vyzeral aj jeho výsledok. Veľkú časovú stratu získal Jánoška, na trati dostal
niekoľko defektov a v blate veľmi zručný pri oprave nebol.

Konečne si slušný výsledok pripísala aj Trnovcová, aj vďaka dobrej pozícii v štartovej listine. Ostatné juniorky boli ešte v "dozvukoch" chorobovej
slabosti a diéty, tak aj ich výkony na najdlhšej trati v studenom počasí vyzerali.

Bajtošovej 24. miesto bolo vzhľadom na priebeh pretekov a jej časovú stratu výborným výsledkom. Veľké očakávania boli u Paprčku. Dlhá trať je
najvhodnejšou disciplínou pre dobre cyklisticky vybaveného pretekára, no mapovo sa vôbec nechytil a do cieľa prišiel s výraznou časovou stratou.

Obaja dospelí víťazi - Rus Grican (už 4 raz po sebe sa stal Majstrom sveta v OC na dlhej trati) a Švajčiarka Schaffnerová zvíťazili úplne jasne (sko-
ro s 2-minútovým náskokom), no ešte výraznejšie odskočil junior Gluchov. Preteky boli až do dojazdu posledných pretekárov veľmi dramatické, často sa
menilo poradie.

Vyhlásenie výsledkov bolo opäť bez Slovákov.
29. 8. 2008 - Stare Jablonki, long - finále
muži 38.9 km    310 m  23 k  (65)
1. Gritsan Ruslan     RUS 102.28
2. Gasbjerg Torbjorn  DEN 104.16  +      1.48
3. Okle Beat        SUI 104.22  +      1.54

43. Pavol Paprcka     SVK 126.25  +    23.57
ženy 26.9 km    240 m  16 k  (54)

1. Schaffner Christine SUI 83.14
2. Hara Marika           FIN 85.11  +      1.57
3. Pedersen Line  DEN 86.20  +      3.06

24. Bajtosova Hana SVK 95.27  +    12.13

juniori  28.7 km    250 m  18 k  (65)
1. Glukhov Valeriy   RUS 78.37
2. Pospisek Marek    CZE 81.21  +      2.44
3. Saarela Samuli     FIN 81.47  +      3.10
7. Trnovec Matus   SVK 84.32  +      5.55

22. Chrappa Richard   SVK 94.52  +    16.15
44. Jergus Jankó SVK 110.40 +    32.03
50. Tomasovic Michal  SVK 120.19 +    41.42
61. Janoska Jakub SVK 139.03 +    60.26
juniorky  21.2 km    200 m  14 k  (41)

1. Poverina Svetlana   RUS 80.16
2. Hess Corinne SUI 81.27  +      1.11

3. Laneva Irina     RUS 83.09  +      2.53
15. Trnovcova Daniela  SVK 91.07  +    10.51
26. Tyszova Natalia SVK 102.22 +    22.06
34. Durcova Simona  SVK 123.29 +    43.13
40. Jergusova Hana  SVK 136.29 +    56.13
verejné preteky:
M 40  (24) 20.8 km  200 m   18 PK    

1. Mika Rantala FIN 66:52 
10. Marian Kazík SVK 79:51
M 50  (17) 17.6 km  140 m   16 PK           

1. Karolis Mickievicius LTU 58:48
11. Ján Ďurín SVK 80:44

Štafety - MS a JMS:
Posledná súťaž šampionátu. Pre ženy úloha s oddýchnutou Ďurčovou a Fajtovou atakovať umiestnenie v prvej šestke, pre mužov (oddychovali

Šabo i Fraňo) bolo cieľom natlačiť sa čo najbližšie k prvej desiatke a vylepšiť pozíciu z posledných MS. Trate boli celkom zaujímavo orientačne
postavené, preteky vo všetkých kategóriách boli dramatické.

Oveľa viac sme dúfali v pódiové prieniky juniorských štafiet. Štafety som vytvoril z najskúsenejších juniorských pretekárov. Neštartovanie Korimovej
malo byť pre štafetu dievčat veľkým pozitívom, z chlapcov okrem Trnovca a Chrappu bol výrazne lepším pretekárom spomedzi ostávajúcich Jerguš.

Zloženie úsekov v ženskej štafete sme zmenili oproti minulým rokom. Fajtová na prvom úseku odviedla slušný výkon, so stratou čosi vyše minúty
odovzdávala 8.-9. Na trati sa však 2x zrazila s nepozorne jazdiacou Fínkou, čo Stanku dokonale rozladilo. Ďurčová si však na druhom úseku počínala
vynikajúco, odovzdávala na 5.-6. priečke, no Bajtošová s iným farstovaným úsekom (v druhej časti úseku) ako jej súperky, dokončila na konečnej re-
dukovanej 6. priečke, aj keď podľa hlásení z medzičasov sme boli veľmi blízko umiestneniu tesne za stupňom víťazov.

V mužskej štafete "rozjazdca" Šaba nahradil Fraňo. S veľkou stratou však odovzdával až na 27. mieste. Šabo pozíciu štafety SVK mierne vylepšil.
Trochu zlepšiť sa to podarilo aj finišujúcemu Paprčkovi, aj keď ani on dobre nezajazdil (z 2. KS sa vracal naspäť na prvú, lebo mal pocit, že ju asi neo-
razil), na lepšie ako 18. miesto v redukovanom poradí to nestačilo. Oproti minulému roku sme sa ešte o 3 priečky zhoršili.

Juniorky mali na prvom úseku najskúsenejšiu Tyszovú. Tá však po hrubých mapových chybách dorazila do cieľa s veľkou stratou posledná. Trnovcová
na druhom úseku zajazdila jeden z najrýchleších časov a posunula štafetu na 6. miesto, ktoré sa podarilo Korimovej udržať, aj keď jej jazda tiež nepatri-
la medzi vydarené.

Trnovec v optimálnom nasadení mal byť jedným z tých, ktorý sa mali pasovať na čele štartového poľa. No už pred druhou kontrolou roztrhol reťaz
a v podstate celý svoj štafetový úsek  odbehol s bicyklom na pleci. Dobehol beznádejne posledný, s 30 minútovou stratou za predposlednými... Jerguš
(keď odovzdával po svojom úseku, víťazná štafeta bola už 20 min. v cieli), a aj Chrappa už mohli iba dojazdiť a dúfať, že niektoré štafety budú možno
diskvalifikované. Taká bola iba jedna, takže juniori skončili s veľkou stratou poslední. Neospravedlniteľná je ľahkovážnosť Trnovca, ktorý nemal so se-
bou potrebné náradie na nitovanie reťaze. Pri jeho zručnosti by strata činila iba 3-4 minúty a umiestnenie v prvej desiatke mohlo byť rutinnou záleži-
tosťou.

Počasie -  polooblačno, príjemne.
Pretekalo sa na mape 1:15 000 s ekvidištanciou 5 m. 
Dopingovú kontrolu absolvovala Alena Ďurčová.

30. 8. 2008 - Stare Jablonki, štafety
muži 3x 16.1-16.5 km    130 m  15 k  (31/22)
1. DEN DENMARK  133.09 

Pedersen Lasse Brune  45.48  
Gasbjerg Torbjorn      45.51   91.39 
Strunge Soren          41.30 133.09 

18./22. SVK SLOVAKIA 174.01 
Michal Frano     56.25  
Mikulas Sabo   54.06  110.31 
Pavol Paprcka   63.30  174.01

ženy   3x 13.8-14.2 km    90 m  12 k  (18/14)
1. FIN FINLAND            133.40 

Lang Maija             48.50  
Hara Marika            42.30  91.20 
Stengard Ingrid        42.20 133.40 

6./7. SVK SLOVAKIA 147.23 
Fajtova Stanislava     50.21  
Durcova Alena          48.39   99.00 
Bajtosova Hana  48.23 147.23

juniori   3x 14.1-14.5 km    100 m  12 k  (18/13)
1. FIN FINLAND 133.20 

Niemi Pekka            47.08  
Juura Elmeri           44.10 91.18 
Saarela Samuli         42.02 133.20 

12./17. SVK SLOVAKIA 203.29 
Trnovec Matus          87.01  
Jergus Jankó           66.17 153.18 
Chrappa Richard       50.11 203.29

juniorky   3x 11.4-11.8 km    70 m  10 k  (10/7)
1. CZE CZECH REPUBLIC   124.24 

Maresova Michaela 41.17  
Dolezalova Hana   44.16  85.33 
Hancikova Hana     38.51 124.24 

6./7. SVK SLOVAKIA 154.18 
Tyszova Natalia    53.38  
Trnovcova Daniela 44.53 98.31 
Korimova Ivana   55.47 154.18 

verejné preteky:
Open M 17/21  (8)            

1. Finland         1:16:48 
Mikko Tommola    37:55 
Mika Rantala      38:53 

6. Slovakia 1:49:34 
Jan Durin        1:00:28 
Jakub Janoska   49:06

Hodnotenie individuálnych výkonov na MS:
- Fraňo - umiestnenia na šampionáte boli sklamaním aj pre neho samotného, hoci počas celého roka jazdil aj v českej elite celkom dobre, na MS

sa prejavil iba ako priemerný pretekár...
- Šabo - už ani nadšenie a skúsenosti nestačia na to, aby sa presadil v silnej konkurencii. Výsledok zo šprintu je však veľmi lichotivý a uspokojivý...



- Paprčka - po rokoch "koketovania" s OC, konečne prejavil väčšiu aktivitu a absolvoval viac súťaží v tomto športe. Počas celého roka sa venoval
aj pretekárskemu jazdeniu MTB maratónov na kratších vzdialenostiach, čo zúročil najmä na pretekoch s dlhšími traťami, hoci na MS mu vyšli súťaže na
najkratších tratiach. Bezproblémovo zvláda prácu s mapou, hoci skúsenosti z orientáciou nemá skoro žiadne. Do MS jazdil s turistickým mapníkom,
ktorý si ani neotáčal v smere jazdy. Veľmi šikovný pretekár s perspektívou do budúcnosti...

- Bajtošová - opäť líderka tímu, absolútne skvelá bilancia zisku medailí za posledné 3 roky, z každých MS má medailu, teraz prikrášlenú aj titulom
svetovej šampiónky. Hana je zázračný typ športovca, vie sa prekonať keď to najviac treba. Dodržiava pokyny, ľahko sa s ňou komunikuje, ak si nevie po-
radiť, okamžite problém konzultuje. Aj keď dlhodobejšie pôsobí v zahraničí, systematicky sa pripravuje najlepšie ako sa dá. Tento rok sa však veľmi neda-
lo, skoro 6 mesiacov bola bicyklová príprava a beh nahradená inými športovými aktivitami. Na šprinte bolo nutné v svižnom tempe neurobiť chybu. Hana
ju neurobila...

- Fajtová - jej sezónne výsledky takisto hovorili o výraznom prieniku na popredné priečky v OC súťažiach doma i v zahraničí. Po rokoch nevyrov-
naných výsledkov prišlo konečne obdobie, keď nerobí toľko hrubých orientačných chýb. Dlhá trať mala byť v jej rukách, ešte nikdy nebola tak dobre
fyzicky pripravená ako teraz. Dôležité bude, ako sa vyrovná s faktom, že na tréning bude mať ako zamestnaná oveľa menej času a ako sa dokáže adap-
tovať na nové obmedzujúce podmienky. Ak ju nepostihne skrat ako v kvalifikácii longu, jej čas ešte príde...  

- Ďurčová - potešila výrazným fyzickým posunom vpred, no okrem pretekov štafiet sa výraznejšie neprejavila. Pravidelná športová príprava s racionál-
nym pozadím však prináša osoh. Pretekárske skúsenosti z minulosti, technická orientačná vyspelosť, jej záujem pokračovať v športovom tréningu, to sú
pozitívne "signály" pre ďalšie sezóny...

Hodnotenie individuálnych výkonov na JMS:
- Trnovec - vrchol v jeho doterajšej športovej kariére ho zastihol veľmi dobre pripraveného. "Návrat" medzi dospelých bude posilnením pre mužskú

časť reprezentácie. Najbližšie už na ME v OC 2008 v Litve. Škoda pádu v dojazde dlhej trate, výsledok mohol byť ešte utešenejší. Ľahostajnosť ku kon-
trole príslušenstva pred pretekmi štafiet je však neospravedlniteľná...

- Chrappa - mal byť ťahúňom medzi juniormi spolu s Trnovcom. Problémy v škole mu na pohode v letnej príprave nepridali a Rišo nebol na JMS v
optimálnej psychickej a fyzickej rovnováhe. Finálovú snahu na dlhej trati mu zmaril ľahkovážny prístup k stravovaniu. Veľkosť podujatia a túžba dosiah-
nuť dobrý výsledok mu veľmi zväzovala ruky. V budúcom roku by to už mohlo byť ale všetko inak...

- Jerguš - húževnatý nenápadný pretekár, ktorý pri špeciálnom tréningovom zameraní a vylepšení technických prvkov môže byť jedným zo
spoľahlivých juniorov aj v budúcom roku. Nebojí sa ani dlhých tratí, no pretekárske skúsenosti v MTBO mu zjavne chýbajú...

- Tomašovič - snaživým prístupom k povinnostiam, pravidelnému tréningu a príkladným záujmom o orientačné športy sa za posledný rok dopraco-
val k stabilnejším výkonom. Snaživosť však tréningový deficit ťažko nahradí, ak chce Mišo o rok postúpiť aspoň o krok vpred, musí to byť vidieť aj v
tréningovom procese a pri častejšom pretekovom zaťažení...

- Jánoška - za jeden rok sa z nováčika stal celkom zdatný orientačný športovec. Orientáciu si cibril na množstve súťaží v OB i v OC, no tréningová
činnosť nebola pravidelná a systematická. Dostať sa medzi širšiu slovenskú mužskú špičku už na budúci rok nebude preňho jednoduché, no pilným prís-
tupom k tréningu a skĺbení vysokoškolských a športových povinností to nemusí byť až také beznádejné...

- Tyszová - po roku "nezáujmu" o OC, našla v závere maturitného ročníka stratenú chuť pretekať. Asi jej to prospelo, oddýchla si a začal jej tento
druh športu chýbať. Konečne prišla na dôležité podujatie neunavená, vytešená, nedočkavá, kedy konečne bude môct "vypustiť" energiu, ktorú od matu-
rity nadšene zhromažďovala. Vyšlo to hneď v úvodnom šprinte, ale myslím, že výborný výkon by podala aj keby úvodnou disciplínou JMS bola dlhá trať.
Trošku ju medailový úspech poznačil v ďalšom snažení na šampionáte, no ešte viac ju poznačili zdravotné problémy. Slovenská ženská reprezentácia
bude Natáliou konečne posilnená, najbližšie na ME v Litve. Uvidíme ako jej prospeje zmena prostredia - vysokoškolské štúdium v Ústí nad Labem...

- Trnovcová - uspokojila, no mohla aj viac. Najmä výkon na strednej trati bol sklamaním. Veľmi však potešila rýchlou a bezchybnou jazdou v
štafetách. Už druhý rok výkonnostne stagnuje, čo je zapríčinené veľkými tréningovými výpadkami a zdravotnými komplikáciami. Ak však bude mať chuť
dôraznejšie na sebe popracovať, môže už v budúcom roku medzi ženami ukázať svoje kvality. Bez dôslednejšej sebakontroly a dodržiavania základných
morálnych zásad sa to však nebude dať realizovať...

- Korimová - prekvapila už tým, akým spôsobom dala vedieť o jej záujme pokúsiť sa dostať do tímu slovenských OC junioriek. Cyklisticky dobre
zdatná, no ťažila najmä zo skúseností z OB. Škoda ťažko ospravedlniteľnej straty SI preukazu v kvalifikácii DT. Má ešte 2 roky jazdenia medzi juniorkami
pred sebou, pri správne zameranom tréningu a získaní viacerých pretekových MTBO skúseností bude určite v budúcnosti prínosom pre slovenskú OC...

- Jergušová - nenápadná, skromná, veľmi dobre technicky zdatná cyklistka, no s minimom akýchkoľvek orientačných skúseností. Ak sa nevzdá, a
tréningovo nezľahostajnie, už o rok by mohla atakovať aj vyššie priečky ako teraz. Nováčikovskú daň z rešpektu veľkého podujatia si už vybrala...

- Ďurčová - Simone sa nepodarilo držať krok so svojimi kolegyňami, hoci v sezóne sa jej to podarilo viackrát. Sama si je vedomá toho, že tréning
musí vyzerať inak, ak sa chce vo výsledkoch hľadať na iných pozíciách. V skupine košických pretekárok spolu so sestrou Ivanou, by však mohli byť do-
brou športovou partiou aj v ďalších rokoch, no iba chodiť na preteky k tomu nestačí...

Celkové hodnotenie:
Výsledky boli mimoriadne, aj keď ako celku sa nám už niekoľko rokov nedarí, jednotlivci a najmä ženy, prinášajú pre slovenské orientačné športy

významné úspechy. Výraznými osobnosťami zo SR boli na MS Bajtošová a Fajtová, na JMS Tyszová a Trnovec. Potešiteľným bol aj pretekársky debut
Paprčku medzi mužmi, ktorý by mohol v budúcnosti preniknúť aj na vyššie priečky ako do prvej dvadsiatky.

MS a JMS v OC 2008 v Poľsku neposkytli pravý obraz o úrovni našich orientačných cyklistov. Ukázali však,  kde sa pohybujú športovci so špeciálne
zameranou prípravou a kde tí ostatní... Aj keď terény v Poľsku neboli pre nás výhodou, až tak veľmi nás nezaskočili a nebolo poznať ani to, že nikto z
našich žiadny špeciálny tréningový kemp k MS nevyužil.

Škoda neúčasti Šurgana i Pilku. Šurgana prestala orientačná cyklistika baviť, Pilka sa neustále borí s problémami vo svojom okolí, ktoré nevie
vyriešiť k osobnej pohode. Ťažké je však odhadnúť, ako to bude v budúcom roku 2009, v ktorom budú ME v Dánsku koncom júna spolu s JMS a v strede
augusta MS v Izraeli. Atraktívne miesto svetového šampionátu by však mohlo byť celkom slušnou motiváciou pre každého.

Veľmi lichotivý je pohľad do zostavy juniorského výberu. Toľko pretekárov na takom významnom juniorskom podujatí asi zo Slovenska ešte neštar-
tovalo. Je to dobré aj pre najbližšie šampionáty juniorov a najmä pre reprezentáciu dospelých, dieru po skúsených odchádzajúcich pretekároch je potreb-
né čím skôr zaceliť.

Model prípravy zvolený v tomto roku bol pre vybraných pretekárov celkom dobrý, k optimálnemu časovému rozloženiu akcií však ešte veľa chýba.
Cenné sú aj výsledky, ktoré pretekári dosahujú v Českom pohári v kat. mužskej a ženskej elity. 

Medaily Hany Bajtošovej a Natálie Tyszovej sú úspechom, ktorý v našich podmienkach nedokážeme oceniť a doceniť. Minimálne sa však môžeme
tešiť z faktu, že máme dve pretekárky, ktoré sa udomácnili v užšej svetovej ženskej špičke.

Škoda že u nás v mládežníckych kategóriách tak dôrazne zohľadňujeme špecializáciu na jednotlivé druhy orientácie. Príklady zo sveta však hovo-
ria o čomsi úplne inom. Stačí sa pozrieť do výsledkových listín MED v LOB, MED v OB, JMS v OC v tomto roku. Česi, Rusi, Maďari, Rakúšania nema-
jú problém nasadiť niektorých pretekárov vo všetkých športoch. A sú to pretekári, ktorých nájdeme v prvých desiatkách. Excelentným zjavom je však
Češka Hana Hančíková, zberateľka medailí najvyšších kvalít.

Toto potvrdzuje všeobecne vo svete uznávanú teóriu, že vyžadovať špecializáciu u mládežníckych pretekárov už v dorasteneckom veku je
neopodstatnené.

Bez systematickej celoročnej prípravy s kombináciou ostatných orientačných športov sa úspechy dosahovať nedajú. Fyzická, no najmä cyklistická



príprava sú rozhodujúcimi prvkami v tréningu. Kondičná cyklistická príprava musí tvoriť v príprave starších i mladších pretekárov podstatnú časť, jazde-
niu na cestnom bicykli sa netreba vyhýbať. U mladších pretekárov treba zaradiť do tréningového programu čo najväčšie množstvo špeciálnych mapových
tréningov v sedle bicykla a čo najviac MTBO pretekov v neznámych terénoch. Len tak sa dá udržať krok s ostatným svetom, aj keď dva kroky za nimi
budeme vždy.

2008-10-29, Marian Kazík

Slovenský pohár v orientačnej cyklistike 2008 - hodnotenie jednotlivých pretekov
1. kolo  Slovenský pohár v OC na ultra dlhých tratiach (zároveň 5. kolo ČP v MTBO)
2. kolo  Slovenský pohár v OC na stredných tratiach (zároveň 6. kolo ČP v MTBO)
zároveň 1. a 2. kolo Českého pohára v MTBO
termín: 24. a 25. 5. 2008, Svratka, ČR usporiadateľ: KOS Tesla Brno
mapa:  Svratka sever, 1:20 000, e 5 m, A3, Svratka jih, 1:15 000, e 5 m, A3.
Úvod národných súťaží v orientačnej cyklistike sa konal u našich západných susedov, kde už mali za sebou 4 kolá Českého pohára. Prostredie

Žďárských vrchov, ktoré pred necelým rokom privítalo aj účastníkov MS, kvalitné mapy a trate radili tieto preteky medzi tie najlepšie v tomto roku.
Organizácia už tradične bola veľmi dobrá.

Zhromaždisko: Areál futbalového štadióna, kde bolo všetko čo má byť a všetko veľmi blízko.
Propozície: Informačne v poriadku, s dostatočným predstihom + kvalitná web stránka.
Pokyny: Informačne v poriadku.
Výsledky: Počas pretekov vyvesované priebežne. 
Vyhlásenie výsledkov: V poriadku, v sobotu aj skultúrnym programom.
Ubytovanie: Ponúknuté usporiadateľom priamo v centre v telocvični +individuálne v okolí.
Plusy: Mínusy:
- veľká účasť pretekárov - trochu problémy s parkovaním
- centrum po oba dni na jednom mieste - hluchý záver tratí a možnosť postupu mimo mapy (v sobotu)
- kvalitná mapa i trate
- veľmi dobrá organizácia
- použitie SI
Hodnotenie (0 - 10 bodov, technická / spoločenská úroveň a soc. zabezpečenie / komplexný dojem):

1. kolo 9 /8/8
2. kolo 9/ 8/9

**************************************
3. kolo  Medzinárodné majstrovstvá SR - VVpKS, Slovenský pohár v OC - VVpKS
4. kolo  Slovenský pohár v OC- dlhá trať
termín:  31. 5. 2008 - 1. 6. 2008, Košice - sídlisko Ťahanovce     usporiadateľ: ATU KOŠICE
mapa:   Po oba dni: nová pre OC ZELENÝ DVOR - BIKE 1:15 000, E 5 m.
Po dlhšom čase sa preteky presunuli na východ Slovenska. Z minulosti už známy priestor medzi Ťahanovcami a krematóriom však organizátori (na

priazeň pretekárov) rozžšírili. Centrom bol tenisový areál Olympia, ktorý poskytol príjemné zázemie kapacitne vyhovujúce presne tomu čo tam bolo.
Pomerne slušná mapa a aj trate, k tomu príjemné počasie urobili z tohoto víkednu veľmi pekné MTBO podujatie.

Zhromaždisko: Dobre zvolené, šport. areál Olympia so základným vybavením - chýbala sprcha.
Propozície: Na internete. Informačne v poriadku, s dostatočným predstihom.
Pokyny: Informačne v poriadku.
Výsledky: Počas pretekov vyvesované priebežne.
Vyhlásenie výsledkov: Dôstojné aj s prietržou mračien.
Plusy: Mínusy:
- slušná účasť mladých pretekárov - problémy s parkovaním
- použitie SI - cieľ mimo zhromaždiska
- dobré trate - hlavne v sobotu - organizátor nezabezpečoval ubytovanie
- dobré zhromaždisko
- počasie
Hodnotenie (0 - 10 bodov, technická / spoločenská úroveň a soc. zabezpečenie / komplexný dojem):

3. kolo 9 / 8 / 9
4. kolo 8 / 8 / 8

**************************************
5. kolo Slovenského pohára v OC vo VVpKS (zároveň 7. kolo ČP v MTBO a MČR v MTBO)
6. kolo Slovenského pohára v OC na dlhých tratiach (zároveň 8. kolo ČP v MTBO)
termín: 14. a 15. 6. 2008, Boskovice - ČR usporiadateľ: KOB Start Blansko
mapa: Sobota a Nedeľa: Babylón MTBO - 1:15 000, e 5 m, formát A3
Severná zalesnená a pomerne kopcovitá časť Moravského krasu privítala orientačných cyklistov vôbec po prvý raz. Krásne historické mestečko

Boskovice zo zámkom aj hradom bolo len spestrením po tom čo čakalo pretekárov v lese. Kvalitné mapy a trate lákajú do ČR množstvo zahraničných
pretekárov. Jediným negatívom bola sobotná predposledná kontrola, na ktorú ideálny postup viedol okrajom mapy, ktorý bol zakázaným priestorom. Z
mapy nebolo jednoznačne čitateľné či aj cesta na kraji mapy je zakázaná. Organizátor však nepostavil vhodne rozhodcu do lesa a tak sa diskvalifikácia
množstva pretekárov konala aj na základe nízkych medzičasov medzi KS na problematickom postupe.

Zhromaždisko: Veľmi dobre zvolené, v šport. areáli hokejového štadióna. Tu bolo aj ubytovanie.
Propozície: Web stránka k pretekom. Informačne v poriadku, s dostatočným predstihom. 
Pokyny: Informačne v poriadku.
Výsledky: Počas pretekov vyvesované priebežne. V sobotu trochu chaos z dôvodu množstva dodatočne diskvalifikovaných.
Ubytovanie: Ponúknuté usporiadateľom na podlahe haly a v blízkej turistickej ubytovni.
Plusy: Mínusy:
- zaujímavý terén, primeraná hustota ciest - nejednoznačnosť zakázaného priestoru v sobotu pri predposlednom KS
- použitie SI - nebezpečný dojazd cez roklinu a potok do cieľa
- kvalitné mapy a trate
- bohatá účasť pretekárov
- veľmi dobré centrum pretekov



Hodnotenie (0 - 10 bodov, technická / spoločenská úroveň a soc. zabezpečenie / komplexný dojem):
7. kolo 7 / 8 / 7
8. kolo 10 / 8 / 9

**************************************
7. a 8. kolo Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v OC na dlhých tratiach a v šprinte 2008
termín: 21. a 22. 6. 2008, Bratislava - Dúbravka a Rusovce   usporiadateľ: ŠK VAZKA Bratislava
mapa:  Sobota - nová mapa pre OC: Dúbravská Glavica, 1:15 000, e 5m, A3

Nedeľa - nová mapa pre OC: Nuda pláž 1:7 500, e 1m, A4
Preteky sa konali v horúcom letnom počasí. Najväčší OC klub na Slovensku sa rozhodol zorganizovať preteky v tesnom okolí hlavného mesta.

Blízkosť hraníc s Rakúskom, Českom a Maďarskom prilákala aj pretekárov z týchto krajín. Už tradične kvalitné mapy, ktoré väčšinou vychádzajú z kla-
sických máp pre OB a dobre premyslené trate bývaju u Vázkarov to, čo majú pretekári radi. Dlhá trať nad Dúbravkou bola taká ako má byť - dlhé pos-
tupy striedali krátke, časť tratí viedla aj v hustejšie obývanom území. K tomu dobre zvolené a zabezpečené zhromaždisko dali pretekom punc MM SR.

V nedeľu čakalo na orientačných cyklistov pohľadenie v podobe šprintu v zámockom parku v Rusovciach. Terén vhodný aj na MS, kvalitné a ex-
trémne rýchle trate, to boli potešiteľné fakty. Problémom bolo akurát na toto ročné obdobie zvolenie tratí v severo-západnej časti mapy okolo nuda pláže,
kde našťastie nedošlo ku kolízii s obnaženými kúpaniachtivími nudistami. Bolo to ale veľmi atraktívne a neobvyklé oživenie pretekov.

Zhromaždisko: Sobota - Pastorizačné centrum nad miestnou časťou Dúbravka,
Nedeľa - Bratislava, Rusovce, parkovisko pri reštaurácii SĽUK
Propozície: Web stránka k pretekom. Informačne v poriadku, s dostatočným predstihom. 
Pokyny: Informačne v poriadku.
Výsledky: Počas pretekov vyvesované priebežne, a tiež komentované. 
Vyhlásenie výsledkov: Dôstojné s peknými cenami. 
Ubytovanie: Ponúknuté usporiadateľom priamo v centre sobotnajších pretekov.
Plusy: Mínusy:
- zaujímavý terén, primeraná hustota ciest - nedostatočne vyznačený prístup k sobotnému zhromaždisku
- použitie SI - v nedeľu stavba tratí cez pláž
- pekné počasie
- vynikujúci šprint i dlhé trate
- dobrý komentár priebehu pretekov
Hodnotenie (0 - 10 bodov, technická / spoločenská úroveň a soc. zabezpečenie / komplexný dojem):

7. kolo 9 / 9 / 9
8. kolo 9 / 10 / 10

**************************************
Celkové zhodnotenie
Novela lesného zákona, ktorá v roku 2007 zrušila jedno dvojkolo v Martine sa ukázala ako zákon, ktorý sa v praxi našťastie neuplatňuje. Avšak chu-

doba klubov, ktoré sú schopné a ochotné organizovať preteky na Slovensku, prinútila sekciu OC opäť zaradiť preteky v zahraničí ako súčasť pretekov
Slovenského pohára. V r. 2008 to bola presná polovica z 8 podujatí zaradených do SP v OC. Aj tento rok sekcia OC zvolila vhodné a kvalitné podujatia
v susednej ČR.

V roku 2008 teší ale najmä kvalita pripravených podujatí na Slovensku v Košiciach a v Bratislave.
Uskutočnené preteky mali dobrú úroveň, usporiadatelia sa snažia pripraviť každé podujatie čo najlepšie. Je však dosť vidno, ak trate stavia neorien-

tačný cyklista, prípadne pretekár s malými skúsenosťami. Je vidno aj to, či podujatie zabezpečuje úzky usporiadateľský kolektív, alebo široké pole či-
novníkov...

Všetky podujatia boli na nových mapách pre OC. Väčšina máp bola tlačená ako farebné kópie, čo je nový a efektívny trend, ktorý je však potrebné
kvalitatívne doladiť k všeobecnej spokojnosti účastníkov pretekov.

Tohtoročná sezóná skončila ešte pred začatím letných prázdnin. Vyhodnotenie Slovenského pohára bolo uskutočnené až na jesennom tradičnom
podujatí - MAKADO - ktoré 4. 10. 2008 pripravili Vazkári v spolupráci so Sokolom Pezinok.

Úspechy Hany Bajtošovej sú výnimočné a preto chceme dúfať, že podnietia aktiváciu v rozšírení pretekárskej základne orientačných cyklistov a tiež
aj záujem v organizovaní pretekov na Slovensku.

Za Sekciu OC:  Michal Kundrata, Marian Kazík

Správa z 3. ME v OC 2008 - 22. - 28. 9. 2008, Nida, Litva
Účasť: Stanislava Fajtová, Hana Bajtošová, Alena Ďurčová, Natália Tyszová,

Michal Fraňo, Pavol paprčka, Matúš Trnovec
Vedúci a tréner: Marián Kazík
Všeobecné informácie:  
Šampionát v Litve sa konal iba 3 týždne po skončení MS v Poľsku. Veľmi krátka doba medzi dvoma vrcholmi sezóny. V Litve sme zatiaľ na pretekoch

v OC nesúťažili. Podľa dostupných máp sme očakávali terény podobné tým v Poľsku, len s oveľa väčším množstvom piesku, a trate s minimálnym pre-
výšením. Nebolo to celkom tak, piesok nebolo až tak veľmi "cítiť", vyskytoval sa iba asi na tretine komunikácií, po ktorých sa v Litve na polostrove Kurská
kosa v národnom parku Neringa jazdilo.

Mapy, no najmä terény ihličnatých lesov na pieskových dunách s malými výškovými rozdielmi boli pre MTBO skvelé. Nenadchla iba stavba tratí,
mnoho KS sa nachádzalo v situáciách, v ktorých rozhodoval faktor šťastia a náhody.

Usporiadatelia ME poňali šampionát veľkolepo, určite to bol zo všetkých doterajších európskych majstrovstiev ten najlepší, možno predčil aj ten to-
htoročný svetový v Poľsku.

Centrum pretekov bolo v mestečku Nida, kancelária pretekov sa nachádzala v centre mesta a asi 400 m odtiaľ bol ubytovací a stravovací komplex
hotela Jurate, v ktorom sme boli ubytovaní aj my spolu s väčšinou ostatných výprav. Stravovali sme sa v blízkej jedálni patriacej hotelu, kde bola
ponúknutá pestrá strava formou "švédskych stolov".  Priamo v Nide sa konala úvodná (middle) a záverečná súťaž (štafety), na ostatné preteky a tréning sme
sa presúvali vlastnou dopravou cca do 50 km po polostrove.

Na ME sme cestovali celá výprava mikrobusom tak, že postupne pristupovali osoby z celého Slovenska. Dlhú nudnú cestu, ktorú po celý čas spre-
vádzal nepríjemný hustý dážď a zima, sme rozdelili na 3 etapy, prvú noc sme prespali v Košiciach (v ústrety nám vyšiel p. Tysz a poskytol chatu), v ďalší
deň tesne pred hranicami s Litvou v Poľsku v turistickom penzióne, v tretí deň sme dorazili na miesto šampionátu a absolvovali ľahký mapový tréning. 

Domov na Slovensko sme sa presunuli po skončení šampionátu, na druhý deň ráno po pretekoch štafiet a bankete. Bajtošová z Kaunasu cestovala
na letisko do Vilniusu a odtiaľ do Paríža, kde od septembra študuje. Ostatní docestovali v nedeľu vo večerných hodinách na Slovensko, prespali v
Košiciach a na ďalší deň dokončili dlhé cestovanie.



Program ME (tiež aj MS) v OC je náročný tým, že všetky disciplíny nasledujú za sebou a nie je v programe nijaký voľný deň. Dlhé cestovanie a
preteková únava si vyžadujú venovať viac pozornosti regenerácii. V budúcnosti budeme riešiť tento problém tak, že sa pokúsime mať vo výprave aj
skúseného maséra alebo fizioterapeuta. Riešiť tento problém svojpomocne pretekármi s masérskymi skúsenosťami je zlé riešenie.

Na ME štartovalo 74 mužov a 45 žien z 18 krajín. 
Súbežne s ME sa konal Európsky pohár pre veteránov i juniorov v kat. do 17 a do 20 rokov. V týchto súťažiach slovenskí pretekári neštartovali.
Naškodu bolo to, že všetky kategórie ME a Európskeho pohára štartovali súbežne, v lese bola celkom slušná "tlačenica". Meranie časov bolo po

všetky dni cieľovou fotobunkou, takže pretekári v cieli nezastavovali a nepredvádzali čudné akrobatické cvičenia s bicyklom, nad ním i pod ním, mohli
pokojne naplno finišovať. S krátkym koridorom za cieľovou čiarou však niektorí mali problém pri dobrzďovaní. Ťažko sa pretekári vyrovnávali aj s faktom,
že na štarte nebola použitá jednotka CHECK, ale iba jednotka CLEAR. To niektorých poriadne zneistilo, pretože tento fakt nebol oznámený na mítingu
vedúcich, Litovci to považovali za normálnu vec.

Program ME
20. 9. - cestovanie na ME, príjazd do Košíc
21. 9. - cestovanie na ME, spanie v Poľsku
22. 9. - cestovanie na ME, príjazd do Litvy, ľahký tréning, akreditácia
23. 9. - modelový tréning + otvorenie ME
24. 9. - preteky na trati MIDDLE
25. 9. - preteky v šprinte 
26. 9. - preteky na trati LONG 
27. 9. - preteky štafiet, koniec ME, banket
28. 9. - odjazd domov, cestovanie z ME, príjazd do Košíc
29. 9. - cestovanie z ME, príjazd do Bratislavy 

Terén: 
Iba mierne kopcovitý, dosť hustá cestná sieť, väčšinou piesok alebo trávnaté cesty. Jednoducho - všade pieskové duny, no vysokou ochranou lesov

národného parku boli mnohé komunikácie vypreparované tak, že umožňovali veľmi rýchlu jazdu. V borovicovom lese sa nachádzalo aj veľké množstvo
tenkých asfaltových chodníkov. Niektoré úseky tratí viedli popri pieskových plážach Baltického mora. Pre šprint bola použitá aj oblasť v meste so zasta-
vanými plochami.

Na ME bola jazda a aj beh s bicyklom na pleci mimo ciest a chodníkov ZAKÁZANÁ! Usporiadatelia však vyhlásili, že ak je v teréne cesta, ktorá nie
je v mape, môže sa použiť.

Hodnotenie účasti:  
a/ príprava: 
Špeciálna príprava k MS a JMS prebehla na sústredení v Šaštíne začiatkom júla. 
Na základe minuloročných výsledkov a podľa uznesenia KVŠ SZOŠ, mali účasť na MS hradenú zväzom pretekári zaradení medzi reprezentantov

kategórie A (H. Bajtošová, S. Fajtová, Š. Šurgan - ten však výhodu A pretekára nevyužil, na ME tak ako na MS necestoval) a tréner. Ostatní platili zálo-
hu vo výške 18 000 Sk, resp. v takej výške, ktorá zodpovedala štartom v individuálnych súťažiach.

b/ ME:
Za družstvo ako celok je potrebné konštatovať, že pretekári čiastočne splnili očakávania, ba mierne vylepšili predpoklady. Výrazný výsledok v

podobe medaily sme nedosiahli (z ME v OC zatiaľ Slovensku medailu nezískalo), no najmä ženská časť výpravy ukázala, že výborné výsledky na MS
neboli náhodnými výsledkami.

Konečne sa pódiový prienik podaril S. Fajtovej na dlhej trati. To sa podarilo aj P. Paprčkovi na strednej trati. Atakovanie prvej desiatky sa očakáva-
lo, no 5. miesto v mužoch bolo príjemné prekvapenie a skvelý výsledok.

Tímy doplnili najúspešnejší juniori z JMS - Trnovec a Tyszová. Bolo však vidieť, že zvládnuť dva náročné šampionáty v takom krátkom časovom
odstupe dokážu iba pretekári s viacročnými športovými skúsenosťami. Príjemným a veľmi potešiteľným bolo vystúpenie Ďurčovej, ktorá v šprinte skonči-
la ako najlepšia Slovenka.

Štafety nám opäť viac radosti ako sme v posledných rokoch zvyknutí nepriniesli, no neboli až takým sklamaním ako v minulých rokoch. 

Hodnotenie jednotlivých pretekov:
Tréning:
Na utorkové predpoludnie bol pripravený modelový tréning, ktorý bol v priestore susediacom so šprintom. Terén však bol skoro úplne totožný so

všetkými pretekovými priestormi. Tréningový priestor bol vytlačený v 3 mierkach, ktoré boli použité počas ME. 
V podvečer sa uskutočnilo slávnostné otvorenie šampionátu v centre mesta Nida.
Stredná trať MIDDLE - ME:
Úvodné preteky priamo boli situované v okolí centra šampionátu. 
Pretekalo sa na mape 1:10 000 s ekvidištanciou 2,5 m. Problematické bolo pochopenie znázornených tenkých asfaltových cestičiek na mape - pokiaľ

nemali šírku viac ako 3 metre, na mape boli plnou čiernou. 
Počasie -  slnečno, veterno, veľmi chladno, nepríjemne.
Veľmi priaznivé bolo pre nás vyžrebovanie, aj keď Fraňo sa vydával na trať ako absolútne naj-skorší pretekár. Rozladil ho fakt, že mal k dispozícii

iba nulovaciu jednotku SI, nikto mu nevedel zodpovedne povedať že to je tak správne a celú trať bol sprevádzaný neistotou diskvalifikácie za nesprávne
aktivovanie pretekárskeho preukazu. 

Skvelý výsledok dosiahol Pavol Paprčka, 5. miesto bolo nečakaným, veľmi optimistickým úvodom šampionátu. Je to najlepšie doterajšie umiestne-
nie Slováka v kat. mužov na vrcholových pretekoch v OC. Trnovec robil chyby vo výbere postupov.

Výsledky prikrášilo aj 10. miesto Bajtošovej medzi ženami. Umiestnenia 18. Fajtovej a 19. Ďurčovej (rozdiel 2 sekundy) boli viac ako lichotivé.
Tyszová sa vytrápila na trati s technickou poruchou, odtrhla ventil na duši a nepodarilo sa jej opraviť ani druhý porušený ventil... 

Litovcom sa prvé preteky ME celkom vydarili, nám tiež. Potešilo nás aj vyhlasovanie výsledkov, ktoré bolo zásluhou Paprčku znovu aj s našou
účasťou.

24. 9. 2008 - Nida, middle
muži 17,4 km  230 m  20 k  (70)
1. Pedersen Lasse Brun   DEN 54:44
2. Erm Tonis EST 55:34
3. Korchagin Victor RUS 55:53
5. Paprčka Pavol SVK 56:50

44. Fraňo Michal SVK 67:26
54. Trnovec Matuš SVK 72:30
ženy  12,9 km  180 m  16 k  (44)

1. Stengard Ingrid FIN 49:14
2. Gigon Michaela AUT 50:33
3. Schaffner Christine SUI 50:40 

10. Bajtošova Hana SVK 54:24
18. Fajtova Stanislava SVK 57:49
19. Durčova Alena SVK 57:51
40. Tyszova Natalia SVK 80:50



Šprint - ME: 
Šprint bol v Litve po prvý raz oficiálnou disciplínou ME. Za každú krajinu mohlo štartovať 6 mužov a 6 žien. Preteky boli situované na samý koniec

polostrova do Smiltiné. 
Atraktívne prostredie štartu v starej prístavnej pevnosti, v ktorej je morské múzeum, doplňovalo susediace delfinárium a expozícia niekoľkých starých

rybárskych lodí, medzi ktorými boli tiež umiestne-né kontrolné stanovištia.
Usporiadatelia v lese napočítali až 40 pretekárov, ktorým z dôvodu vstupu do lesa na nepovolenom mieste hrozila diskvalifikácia. Nakoniec nediskval-

ifikovali nikoho, uznali, že to bolo v mieste, kde to z mapy a situácie v teréne nebolo jasné...
Pretekalo sa na mape 1:7 500 s ekvidištantou 2,5 m. Trať bola orientačne jednoduchá, no pretekári vo veľkej rýchlosti robili v nejasne zmapovaných

situáciách chyby, zastavovali a strácali drahocenné sekundy.
Poklonu si zaslúži výkon Ďurčovej, zajazdila skoro bezchybne a celkom svižne, 15. miesto je výborné. V závese za ňou skončila Bajtošová.

Ostatným sa tak dobre s mapovými nejasnosťami vyrovnať nepodarilo. Škoda Fajtovej, najazdenie toľkých stoviek metrov navyše sa muselo prejaviť na
výsledku.

Počasie - slnečno, príjemne.
Prekvapujúcimi šampiónmi sa stali Rakúšan Tobias Breitschadel a Fínka Stengardová. Tá už po druhá raz získala v Litve titul nevídane suverénnym

spôsobom.
Po pretekoch sme boli na prehliadke mesta Klaipeda. 

25. 9. 2008 - Smiltiné, šprint
muži 6,7 km 85 m  21 k  (69)
1. Breitschadel Tobias AUT 19:55,0
2. Erm Tonis EST 20:08,5
3. Gritsan Ruslan RUS 20:24,8

25. Paprčka Pavol SVK 23:01,9
42. Fraňo Michal SVK 24:53,0
52. Trnovec Matuš SVK 26:18,2
ženy  5,8 km  60 m  18 k  (43)

1. Stengard Ingrid FIN 21:00,7

2. Arlauskiene Ramune  LTU 21:59,8
3. Hara Marika FIN 22:18,2

15. Durčova Alena SVK 24:26,6
16. Bajtošova Hana SVK 24:37,1
21. Fajtova Stanislava SVK 26:21,7
35. Tyszova Natalia SVK 29:24,5

Dlhá trať LONG - ME: 
Pretekári absolvovali najzaujímavejšie preteky s výmenou mapy a veľmi dlhým úsekom (1 km) z posledného KS do cieľa po chodníku tesne popri

mori. Centrum bolo v osade Juodkranté, kde bol štart, cieľ, verejná kontrola i výmena máp. Dvojkolovosť niektorých pretekárov zdržala počas príjazdu na
výmenu máp. Dosť dlho bol koridor spoločný pre výmenu i pre cieľ, a asi 200 m pred cieľovou čiarou bolo potrebné z neho vybočiť. Vo veľkej rýchlosti
to mnohí pretekári nepostrehli (aj Trnovec patril medzi nich) a pripravili sa o cenné sekundy.

V lese sa nachádzal pahorok čarodejníc, ktorým viedlo niekoľko ciest lemovaných drevenými sochami, ktoré boli pre jazdu počas pretekov
nepoužiteľné a dosť to sťažovalo výber postupov. 

Pretekalo sa na mape 1:15 000 s ekvidištanciou 5 m.
Počasie -  slnečno, veterno, chladno.
Neštartovali Ďurčová a Fraňo, obaja sa šetrili na preteky štafiet. Veľmi dobre si počínala Fajtová, ktorá podľa hlásení z medzičasov ohrozovala

medailové priečky, no nakoniec si dofinišovala pre vynikajúce 5. miesto. Dlhá trať jej sadla a konečne Stanka zúročila výbornú fyzickú bicyklovú
pripravenosť. Bajtošová jazdila uvoľnene a prekvapujúco jej táto jazda stačila na peknú 17. priečku. Tyszová odjazdila preteky ako svoju najdôležitejšiu
trať, no kopila jednu veľkú chybu za druhou, a nazbierala veľkú časovú stratu.

U mužov potešili iba časové odstupy, umiestnenia však už také potešiteľné neboli. Cez oboch našich pretekárov sa "prehnali" pretekári svetovej
špičky, no k lepšiemu výsledku to ani jednnému nepomohlo.

Vlnu pochybností o férovosti usporiadateľov vnieslo prvé a druhé miesto na stupni víťazov v kat. žien, ktoré obsadili v tesnom závese dve domáce
pretekárky z Litvy. To, že v r. 2006 tu boli majstrovstvá Litvy v MTBO, je celkom solídnym vysvetlením. Za zmienku stoja časové odstupy, ktoré sú pre dl-
hú trať dosť neobvyklé - muži mali rozdiel medzi 1. a 7. v poradí 1 min. 27 s, ženy delilo medzi 1. a 5. v poradí 2 min. 28 s.

Opäť sme s nadšením prežívali radosť na vyhlásení výsledkov, lebo medzi oceňovanými nechýbala ani zástupkyňa Slovenska.

26. 9. 2008 - Juodkranté, long
muži 30,3 km  380 m  29 k  (67)
1. Pedersen Lasse Brun   DEN 84:20  
2. Foliforov Anton RUS 84:38
3. Gritsan Ruslan RUS 85:07

35. Trnovec Matuš SVK 95:35 
40. Paprčka Pavol SVK 97:31
ženy  21,6 km  270 m  21 k  (42)

1. Arlauskiene Ramune  LTU 75:19 
2. Mickevičiute Karolina  LTU 75:36

3. Gigon Michaela AUT 76:49
5. Fajtova Stanislava SVK 77:57

17. Bajtošova Hana SVK 87:52 
37. Tyszova Natalia SVK 105:42

Štafety - ME:
Posledná súťaž šampionátu. Pre ženy úloha s oddýchnutou Ďurčovou atakovať umiestnenie v prvej šestke, pre mužov bolo cieľom obstáť so cťou. 
Štafeta mužov štartovala v podobnom zložení ako na MS v Poľsku, iba na druhom úseku nahradil Trnovec neprítomného Šaba. V závere ME o-

chorel Fraňo a jeho prechladnutie, teplota, sople ovplyvnili jeho možnosti. Po mdlom výkone odovzdával s 8-minútovou stratou ako 18. Trnovec šlapal
celkom dobre, dokonca na medzičasoch sa objavoval na 15. pozícii, no odovzdával ako 16. Paprčka mal možnosť túto pozíciu zlepšiť, v priebehu 3 minút
vyrazilo na 3. úseky 6 štafiet, a on bol medzi nimi. To sa podarilo, v redukovanom poradí skončili muži na 12. mieste.

V zložení ženskej štafety sme skúsili opäť čosi úplne nové. Na prvý úsek nastúpila Ďurčová. Nesklamala, ale očakávalo sa viac ako 8. miesto so s-
tratou skoro 8 minút. Na druhom úseku Bajtošová poriadne dupla do pedálov, odovzdávala na 4.-5. mieste a poriadne znížila stratu. Fajtová vyrážala na
úsek tesne sledovaná Litvou, s malým odstupom za Ruskom, Francúzskom a Rakúskom. Výsledky v cieli boli až príliš šokujúco iné ako po 2. úsekoch.
Litovky dofinišovali 2., Rakúšanky 3., Češky klesli na 4. miesto a Rusko tiež dojazdilo pred nami. Nakoniec aj 6. miesto bolo dôvodom na radosť, no tak
blízko ku štafetovej medaile sme ešte neboli. Únava z troch náročných pretekových dní bola zreteľná.

Priestor pretekov i cieľa bol totožný s úvodnými pretekmi middle. 
Počasie -  slnečno, veterno, príjemne. Pretekalo sa na mape 1:10 000 s ekvidištanciou 2,5 m. 
Fínky i Dáni získali tituly zaslúžene. O medailu sa pripravil neskutočným skratom Rus Anton Foliforov. Spolu s Čechom finišoval o bronz, no prehli-

adol zberku, nedobrzdil a musel sa vracať. Preteky sa dajú pokaziť aj 100 m pred cieľom... Možno k tomu prispelo aj pravidlo, že na KS musí visieť iba
jeden lampión, hoci raziacich zariadení je tam niekoľkonásobne viac. Stojan bez lampiónu jednoducho nie je vidieť.

Vyhlásenie výsledkov bolo obohatené aj o tri slovenské dámy.

27. 9. 2008 - Nida, štafety
muži 3x 15 km  225 m  22 k  (25)
1. Denmark 126:56

Jensen Allan 43:14 5 
Skovgaard Knudsen Erik 41:31 1 
Pedersen Lasse Brun 42:11 1 

12./16.  Slovakia 148:03
Frano Michal 50:53 18 
Trnovec Matuš 48:44 16 
Paprčka Pavol 48:26 17

ženy 3x 12 km  180 m  18 k  (16)
1. Finland 132:01

Korhonen Kirsi 43:27 3 
Hara Marika 43:26 2 
Stengard Ingrid 45:08 6 

6./6. Slovakia 138:51
Durčova Alena 50:04 8 
Bajtošova Hana 43:27 3 
Fajtova Stanislava 45:20 7



Hodnotenie individuálnych výkonov na ME:
- Paprčka - jeho výkonnosť naozaj rastie od pretekov k pretekom, 5. miesto na strednej trati bol úžasný prienik medzi najlepších MTBO jazdcov. Ak

sa mu podarí pri orientačnej cyklistike zotrvať, absolvovať čo najviac mapových tréningov a pretekov v OC,  dobré výsledky môžu mať stabilnejšiu podobu
už v budúcom roku...

- Trnovec - zvládnuť dva náročné šampionáty v takom krátkom časovom odstupe nebolo pre Matúša jednoduché. Výkon na dlhej trati bol uspoko-
jivý, a ak zoberieme do úvahy podobnosť terénov v Litve s tými čo nás čakajú počas ME 2009 v Dánsku, bola účasť na ME dobrou prípravou a cennou
skúsenosťou...

- Fraňo - hoci veľmi po tom túžil, ani na ME sa mu nepodarilo vylepšiť si nepriaznivú výsledkovú bilanciu z MS...
- Bajtošová - bez stabilného tréningu, s veľkými výpadkami a chýbajúcim potrebným objemom sa nedalo očakávať že sa zopakuje zázrak z Poľska.

Aj pre ňu je momentálne dosť veľkým problémom zvládnuť dve veľké akcie v takom krátkom časovom odstupe. Napriek tomu je našou "najužitočnejšou"
pretekárkou s najstabilnejšou výkonnosťou...

- Fajtová - piate miesto na dlhej trati bolo konečne zaslúženou odmenou za poctivú tréningovú činnosť v posledných troch rokoch. Dokonale odčini-
la skrat z kvalifikácie na MS v Poľsku. Chuť do športovania jej nechýba, ak sa podarí udržať tréningovú disciplínu, v budúcom roku môže Stanka za-
znamenať ďalší veľký výsledok...

- Ďurčová - hoci v Poľsku sa výraznejšie neprejavila, ME ju zastihli v nevídanej pohode, čo zúžitkovala aj s úrokami v oboch individuálnych štar-
toch. Opatrné zvyšovanie fyzickej záťaže začína prinášať výsledky. Ak Alena vydrží, v budúcom roku to môže byť pri jej orientačnej spoľahlivosti ešte o
kúsok lepšie... 

- Tyszová - dva týždne pred ME sa borila s chorobou a bol to asi jeden z dôvodov, prečo sa nepodarilo aspoň raz zajazdiť vo veľkom štýle po vzore
šprintu MS v Poľsku. Aj pre ňu je zvládnutie dvoch náročných šampionátov v takom krátkom časovom odstupe problémom. Účasť na ME v Litve bola aj
pre Natáliu viac ako vhodnou prípravou na budúcoročné ME v OC v Dánsku...

Celkové hodnotenie:
Kvalita štartového poľa bola výrazne menšia ako na MS v Poľsku. Oproti minuloročným ME v Taliansku však konečne slovenskí pretekári dokázali

prelomiť bariéru tragikomických bilancií na doterajších európskych šampionátoch. 
Obavy, že zvládnuť dva vrcholy v takom krátkom časovom slede za sebou nebude jednoduché, sa ukázali ako oprávnené, všetci naši pretekári s

tým mali v príprave a tiež aj v skutočnosti problém. V budúcom roku, v ktorom budú ME v Dánsku (koncom júna 2009 spolu s JMS) a MS v Izraeli (v
strede augusta 2009), je však časový odstup dostatočný na optimálnu prípravu v režime, na ktorý sú pretekári navyknutí. 

Z toho vyplýva aj potreba zodpovedne pristupovať k regenerácii. V budúcom roku vycestovať bez špeciálnej osoby, ktorá sa bude vedieť postarať o
"svalovú pohodu" pretekárov, bude vedomé riskovanie s optimálnou pripravenosťou pretekárov na ďalšie súťažné dni.

Hoci sme výsledok v podobe medaily nedosiahli, pódiové umiestnenia Fajtovej a Paprčku potvrdili, že výborné výsledky na MS neboli náhodné.
Atakovanie prvej desiatky sa očakávalo, no 5. miesto Paprčku v mužoch bolo príjemné prekvapenie a zároveň skvelý výsledok, ktorý oceníme a do-
ceníme asi až v budúcom roku.

Ak sa podarí do kolektívu dospelých opäť začleniť Pilkovi (bolo by skvelé keby sa o to posnažil aj Šurgan), bude mať Paprčka spolu s Trnovcom
solídnych rovnocenných partnerov a v domácich súťažiach kvalitných súperov. Na zamyslenie je však to, že momentálny líder tímu je nováčik. 

Ženský tím sa stabilizoval ešte o čosi lepšie ako v minulom roku. Bolo by veľmi potešiteľné dopracovať sa k stavu, keď aj Slovensko by mohlo
postaviť do súťaže štafiet dve ženské družstvá. To ale nesmie ani jedna zo súčasných "dospeláčok" stratiť o pravidelný tréning záujem a musí dozrieť
aspoň jedna z nádejných junioriek. Či to bude už o rok, alebo o dva, to sa ukáže časom. Z takej skromnej členskej základne už súčasný stav v dámskom
kolektíve považujem za najlepší aký môže byť.

2008-10-30, Marian Kazík

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
V tomto období sa významných životných jubileí dožili alebo dožijú títo členovia SZOŠ:
vek dospelosti - 4. 12. Miroslav Papuga TKE, 9. 12. Ema Sádecká TKE
štvrťstoročnica života - 28. 12. Katarína Libantová BBA
40. výročie - 29. 12. Vít Pospíšil BBA
polstoročnica života - 1. 12. Karol Hierweg BBA, 25. 12. Stanislav Stančík MZV
60. výročie - 26. 12. Darina Polónyiová VZA
Prajeme veľa zdravia, šťastia, úspechov, životného optimizmu, najmä však veľa chuti do športového tréningu a práce vo všetkých oblastiach orien-

tačných športov.


