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Správa o činnosti sekcie OC 

za rok 2021 

 

Zloženie sekcie 

Predseda: Katarína Papugová 

 

Fungovanie sekcie 

Sekcia OC fungovala v roku 2021 vo veľmi jednoduchom režime. Pred začiatkom sezóny 

sekcia vydala vykonávacie predpisy vrátane kalendára pretekov OC vo všetkých 

okolitých krajinách. 

Funkciu trénera reprezentácie OC zastrešila Katarína Papugová. 

Národný rebríček v OC 

Tento rok nebol Slovenský pohár v OC vyhlásený. Pre trvalo nízky počet pretekárov sa s 

ním neráta ani v nasledujúcom roku. 

Český pohár v OC 

Česká republika naďalej udržiava vynikajúce podmienky pre OC s tradične 

najkvalitnejšími pretekmi v našom regióne, ktoré často prilákajú aj širšiu medzinárodnú 

špičku. Z toho dôvodu naši aktívni pretekári jazdia v prvom rade Český pohár. Kvôli 

situácii ohľadom koronavírusu a s tým súvisiacich rôznych opatrení, sa naši pretekári 

tento rok Českého rebríčka zúčastňovali len minimálne. 
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Majstrovstvá Slovenska v OC  

Tento rok sa klubu ŠK Vazka Bratislava podarilo zorganizovať Majstrovstvá Slovenska v 

orientačnej cyklistike na krátkej trati, ktoré sa pôvodne mali konať už v roku 2020 v 

Šaštíne a mali byť tiež súčasťou Českého, Maďarského a Rakúskeho pohára. 

Tohtoročné majstrovstvá sa nedostali do kalendárov našich susedov, no aj napriek tomu 

sa ich zúčastnili reprezentanti z Rakúska. Preteky sa konali 2.10. so zhromaždiskom v 

Limbachu. Pretekov sa zúčastnilo spolu viac ako 60 pretekárov zo Slovenska, Čiech a 

Rakúska.   

 

Reprezentácia 

Naši reprezentanti sa tento rok opäť nezúčastnili ani Majstovstiev Európy, ani 

Majstrovstiev sveta. Obe podujatia sa síce organizovali, ale za veľmi prísnych 

protipandemických opatrení. Po zvážení všetkých pre a proti a aj vďaka faktu, že už druhú 

sezónu naši reprezentanti nemali možnosť absolvovať poriadnu jarnú prípravu kvôli 

pandémii koronavírusu, rozhodli sme sa týchto vrcholných podujatí nezúčastniť.  

 

Iné preteky v OC 

V októbri sa tradične konali orientačné preteky dvojíc na bicykloch – MAKADO, ktoré sú 

však mimo súťaží organizovaných SZOŠ. Zhromaždisko pretekov bolo v Limbachu. 

Preteky mali hojnú účasť – približne 130 pretekárov. 
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Plán na rok 2022  

Budúcoročné Majstrovstvá sveta sa budú konať vo Švédsku, Majstrovstvá Európy v Litve. 

Veríme, že situácia ohľadom koronavírusu už bude stabilná a naši reprezentanti budú 

mať dostatočné podmienky na prípravu na tieto vrcholy sezóny. 

 

5.10.2021        za sekciu OC 

               Katarína Müller Papugová 
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