
Vyhodnotenie sezóny 2016  

 

Reprezentačný výber SR v Presnej Orientácii pre rok 2016 (RV): 

Výber A: Ján Furucz (FBA) – OPEN 
Výber B: Dušan Furucz (FBA) – OPEN, Marián Mikluš (RBA) – OPEN, Silvia Petruchová (FBA) – 
PARA 
Sledovaní pretekári: Pavol Bukovác (FBA) – OPEN, Miklušová Tereza – OPEN, Miklušová 
Tamara – OPEN, Matej Hraboš (HBB) – OPEN, Šimon Mižúr (FBA) – OPEN 

Realizačný tím: Dušan Furucz 

 

Vrcholné preteky sezóny: 

Majstrovstvá Európy v Presnej Orientácii (ETOC) súbežne z EOC,  21.‐28.5.2015, Jeseník, 
Česká republika 

Na základe splnenia nominačných kritérií sa ME zúčastnili pretekári Dušan Furucz (FBA), Ján 
Furucz (FBA), Marián Mikluš (RBA), Pavol Bukovác (FBA), Šimon Mižúr (FBA), Miklušová Tereza 
(RBA), Miklušová Tamara (RBA) a Silvia Petruchová (FBA). Vedúcim výpravy bol Dušan Furucz.  

Výsledky: 
 
Štafety: 

1. Taliansko 
2. Švédsko 
3. Slovensko 2 
... 
7. Slovensko 1 
 

TemO: 
kvalifikácia A 

1. Cera (Taliansko) 
2. Kontkanen (Fínsko) 
3. Locker (Česká republika) 
... 
11. Furucz J. 
20. Bukovác P. 
22. Mikluš M. 
 

kvalifikácia B 
1. Wiksell (Švédsko) 
2. Mäkinen (Fínsko) 
3. Fredholmom (Švédsko) 
... 
17. Furucz D. 
20. Milušová Tereza 
30. Mižúr Š. 
33. Milušová Tamara 
 
 

http://www.eoc2016.cz/cz/


 
finále 

1. Pavel Kurfurst (Česká republika) 
2. Martin Jullum (Nórsko) 
3. Ján Furucz (Slovenská republika) 
... 
31. Furucz D. 
 

PreO: 
Open: 

1. Stig Gerdtman (Švédsko) 
2. Martin Jullum (Nórsko) 
3. Jens Andersson (Švédsko) 
... 
18. Furucz D. 
24. Furucz J. 
42. Mikluš M. 
48. Milušová Tereza 
54. Mižúr Š. 
80. Milušová Tamara 
 

Para: 
1. Ola Jansson (Švédsko) 
2. Michael Johansson (Švédsko) 
3. Vladyslav Vovk (Ukrajina) 
... 
30. Petruchová S. 
 

Hodnotenie jednotlivých pretekárov: 

Ján Furucz potvrdil svoju príslušnosť k svetovej extratriede ziskom individuálnej bronzovej 
medaily a tiež bronzovej medaily v štafetách. 

Dušan Furucz a Marián Mikluš potvrdili oprávnenosť nominácie ziskom bronzovej medaily 
v štafetách. Obidvaja vedia predviesť veľmi pekné výkony počas roka, len na vrcholných 
podujatiach sa im trochu nedarí ukázať svoju plnú výkonnosť. 

Pavol Bukovác , Šimon Mižúr  a Miklušová Tereza ukázali svoje schopnosti hlavne počas štafiet 
kde ich bronzová medaila minula len veľmi tesne. Sú prísľubom pre budúcnosť, len musia získať 
viacej skúseností. 

Miklušová Tamara išla hlavne získavať skúsenosti, ktorá vo svojom mladom veku (štrnásť rokov) 
má celú budúcnosť len pred sebou a určite nesklamala. 

Silvia Petruchová sa neustále zlepšuje. Pokiaľ sú preteky v parkovom teréne je vysoko vo 
výsledkoch, ale v teréne naráža na limity kvôli tomu, že predtým nerobila orientačný beh. 
Budeme musieť zapracovať viac na čítaní vrstevníc. 

 

  



Majstrovstvá sveta v Presnej Orientácii (WTOC),  20.‐28.8.2016, Strömstad-Tanum, Švédsko 

Na základe splnenia nominačných kritérií sa MS zúčastnili pretekári Dušan Furucz (FBA), Ján 
Furucz (FBA), Marián Mikluš (RBA) a Miklušová Tereza (RBA). Vedúcim výpravy bol Dušan 
Furucz.  

Výsledky: 

TemO: 
kvalifikácia – červená skupina 

1. Martin Jullum (Nórsko) 
2. Pinja Mäkinen (Fínsko) 
3. Martin Fredholm (Švédsko) 
... 
5. Furucz D. 
26. Milušová T. 
 

kvalifikácia – modrá skupina 
1. Sondre Ruud Bråten (Nórsko) 
2. Alessio Tenani (Taliansko) 
3. Antti Rusanen (Fínsko) 
... 
9. Furucz J. 
18. Mikluš M. 
 

finále 
1. Lars Jakob Waaler (Nórsko) 
2. Marit Wiksell (Švédsko) 
3. Pinja Mäkinen (Fínsko) 
... 
12. Furucz J. 
28. Furucz D. 
33. Mikluš M. 
 

PreO: 
1. Martin Fredholm (Švédsko) 
2. Martin Jullum (Nórsko) 
3. Janis Rukšans (Litva) 
... 
16. Furucz J. 
17. Mikluš M  
36. Furucz D. 
 

Štafety: 
1. Slovensko 
2. Portugalsko 
3. Fínsko 
 

Hodnotenie jednotlivých pretekárov: 

Ján Furucz potvrdzuje svoju príslušnosť k svetovej extratriede. Konečne sa zlepšil v disciplíne 
PreO aj keď tu má stále nejaké rezervy. V disciplíne TempO nám celkovo nevyhovovala stavba 
tratí a môžeme sa dohadovať ako by to dopadlo pri pretekoch v reálnom teréne. Pri štafetách 
ustál obrovský tlak na záverečnom úseku a dokonca bol na časovej kontrole celkovo najrýchlejší. 

http://www.woc2016.se/en/


Dušan Furucz začal MS veľmi dobre, ale potom robil zbytočné chyby hlavne pri disciplíne PreO. 
Pre TempO platí pre neho podobný záver ako pre Janka. Na preteky štafiet sa poučil z 
predošlých chýb a prispel k medaile celkovo tretím najrýchlejším časom na časovej kontrole. 

Marián Mikluš sa neustále zlepšuje a pokiaľ má dostatok času na rozhodovanie blíži sa 
výkonnosťou Jánovi Furuczovi. Horšie je to už z rýchlosťou pri disciplíne TempO kde sa ešte 
môže zlepšovať. Pri štafetách svojím bezchybným výkonom prispel k vedeniu Slovenska už po 
prvom úseku a nemalou mierou k zisku titulu Majstrov Sveta. 

Tereza Miklušová mohla štartovať len v jednej disciplíne kde sa jej bohužiaľ nedarilo na jednom 
rozhodovacom stanovisku, ktoré rozhodlo o jej zotrvaní pred bránami finále. Na MS sme ju brali 
hlavne kvôli získavaniu skúseností jednak pre presnú orientáciu tak aj pre orientačný beh. Počas 
celého pobytu naplno využívala dostupnosť náročných terénov, ktoré u nás nemáme počas 
mapových a bežeckých tréningov s nami a aj s reprezentačným trénerom orientačného behu 
dospelých. 

 

Predpokladané ciele v r. 2016 – porovnanie so skutočnosťou 

Majstrovstvá Európy v Presnej Orientácii  

 1 x jednotlivec do 20. miesta – splnené (bronzová medaila v disciplíne TempO) 

 1 x štafeta do 10. miesta – splnené (bronzová medaila) 

Majstrovstvá sveta v Presnej Orientácii 

 1 x jednotlivec do 10. miesta – tesne nesplnené (12. miesto v disciplíne TempO a 16. 
a 17. miesto v disciplíne PreO) 

 1 x štafeta do 10. miesta – splnené (zlatá medaila a zisk historicky prvého titulu Majstrov 
Sveta) 

 

Reprezentačný výstroj, materiálové zabezpečenie, správa materiálu: 

Momentálne nemá reprezentácia v presnej orientácii jednotné reprezentačné vybavenie. 
Využívajú sa verzie dresov a overalov sekcie orientačného behu. Pre potreby MS bol vyrobený 
špecializovaný dres (iba vrch) v jednom kuse pre pretekára. 

 

Iné: 

Informácie, dokumenty a odkazy budú postupne pribúdať na stránkach sekcie Presnej orientácie 
http://trail.orienteering.sk 

 

 

Vypracoval: Dušan Furucz, reprezentačný tréner PO 

http://trail.orienteering.sk/

