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SPRÁVA Z 27. OTVORENÝCH MAJSTROVSTIEV EURÓPY SENIOROV

A 10. OTVORENÝCH MAJSTROVSTIEV EURÓPY JUNIOROV 

V ORIENTAČNOM POTÁPANÍ

GYÉKÉNYES  MAĎARSKO 26.08.  02.09. 2018

ZLOŽENIE VÝPRAVY A ZAPLÁVANÉ VÝSLEDKY

pretekári:  muži: Miroslav Stovíček, Peter Durai, Radovan Sečkár

 juniori: Martin Mušitz, Dominik Rohlíček

 ženy:  Radka Rutsch

tréner:  Radovan Sečkár

vedúci výpravy: Miroslav Stovíček

REPREZENTAČNÝ TÍM  MUŽI

Miroslav Stovíček ročník 1977

funkcia vedúci výpravy športovec - člen seniorského tímu - muži

štart v disciplíne umiestnenie poznámka

Monk 9/11 hl. merač, zlé odplávanie na 3. tyč, bodované 2 tyče

Hviezda 16/28 najlepšie umiestnenie z mužov

5-Tyčí 22/28 najlepšie umiestnenie z mužov

M-Kurz 19/28 doplával s odchýlkou 3 m

Parallel - celkové 15/28 prebojoval sa do fi nále

Radovan Sečkár ročník 1975

funkcia tréner športovec - člen seniorského tímu - muži

štart v disciplíne umiestnenie poznámka

Monk 9/11 doprovod

Hviezda 23/28 tech. chyba -- nedovážené delo, problém s hĺbkou

5-Tyčí 25/28 tech. chyba - uvoľnenie fl aše v dele na 1. tyči

M-Kurz 23/28 zalomil skoro na II. otočnú, vynoril sa

Parallel - kvalifi kácia 19/28 dohľadával tyč = časová strata
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Peter Durai ročník 1981

funkcia športovec - člen seniorského tímu - muži

štart v disciplíne umiestnenie poznámka

Hviezda 25/28 tech. chyba na 3. tyči, dlhé dohľadávanie

5-Tyčí 24/28

M-Kurz 18/28 doplával s odchýlkou 0 m

Parallel - kvalifi kácia nebodoval netrafi l cieľové pásmo

REPREZENTAČNÝ TÍM  ŽENY

Radka Rutsch ročník 1992

funkcia športovec - člen seniorského tímu - ženy

štart v disciplíne umiestnenie poznámka

Hviezda 12/23 zachytila sa o MONKové kliešte na 2. tyči pri odchode od nej

5-Tyčí 9/23 dlhšie hľadanie 5. tyče

M-Kurz 3/23 úžasný výsledok

Parallel - kvalifi kácia nebodovala tech. chyba v zameraní na stole, chyba merača, ostrý uhol

REPREZENTAČNÝ TÍM  JUNIORI/CHLAPCI DO 21 ROKOV

Martin Mušitz ročník 1999

funkcia športovec - člen juniorského tímu - chlapci

štart v disciplíne umiestnenie poznámka

Hviezda 9/11 pomalý štart na I. otočnú, podplával III. otočnú

5-Tyčí 4/11 výborný výsledok, dohľadávanie 5. tyče

M-Kurz 4/11 výborný výsledok, našiel III. otočnú, odplával od nej hákom = 6 m odchýlka

Parallel - kvalifi kácia nebodoval netrafi l cieľové pásmo

Dominik Rohlíček ročník 2001

funkcia športovec - člen juniorského tímu - chlapci

štart v disciplíne umiestnenie poznámka

Hviezda 11/11 problém s hĺbkou, podplával I. otočnú - zlý kurz

5-Tyčí 11/11 tech. chyba - praskla guma na maske po štarte

M-Kurz 7/11 podplával III. otočnú

Parallel - kvalifi kácia nebodoval netrafi l cieľové pásmo

zloženie Schádzania typu „B“:  Mušitz, Sečkár, Stovíček, Durai, 

tímová disciplína umiestnenie poznámka

Schádzanie  „B“ 7/8 Mušitz nenašiel 1. tyč, doplávali 3 s odchýlkou 2 m
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FAKTY Z ME 2018 V ORIENTAČNOM POTÁPANÍ

91 pretekárov z 12 krajín (Czech Republic, Ukraine, Slovakia, France, Russia, Germany, Italy, Austria, 

Estonia, Hungary, Croatia, Kazakhstan) z toho 35 mužov, 11 juniorov, 27 žien a 18 junioriek.

 

Miesto podujatia Gyékényes v Maďarsku - jazero s priemernou hĺbkou 4 – 14 m a teplotou vody 25-27°C 

s optimálnou viditeľnosťou 3-4 m. Teplota vzduchu sa pohybovala od 20 - 32°C.  Celková kvalita vody bola 

primeraná k pieskovému podložiu. Niektoré dni nám počasie znepríjemňoval silný vietor a občasné prehánky.  

  

Doprava: Využívali sme zapožičané viacmiestne auto Peugeot Boxer zo spoločnosti 9miest.sk. So službami 

a cenou prenájmu sme boli spokojní.

Ubytovanie a strava:

S ubytovaním boli s počiatku problémy, keď nám ponúkli 5 miestny bungalov + 1 gauč pre 6 člennú výpravu. 

Sami sme si vybavovali kontakty na náhradné ubytovanie, ktoré nám potom organizátor vybavil v ich réžii. 

Bývali sme v dvoch susediacich súkromných chatkách do 300 m od miesta súťaže. Čím sme využívali presun 

k vode na pešo, pokiaľ niekto z výpravy nemal povinnosti alebo plánovaný štart.

Strava bola na úrovni školskej jedálne, aj kvalitou, aj porciami. Málo ovocia, obedy bez polievok, na večeru 

polievky boli. No zo strany organizátora nebolo poskytnuté nič naviac. Jedlo bolo podávané v klubovni 

potápačského klubu v stiesnených priestoroch, kde neboli schopní prestravovať všetkých naraz a sem tam sa 

muselo čakať v rade. Pitný režim nebol poskytnutý žiadny. Len počas stravy bola k dispozícii voda z vodovodu.

 

SPRIEVODNÉ AKCIE POČAS ŠAMPIONÁTU

Organizátor sa neunúval vymyslieť žiadny sprievodný program, ani žiadne prekvapenie pre vedúcich a trénerov. 

Porada vedúcich prebehla v rýchlom ráze, aby si splnili povinnosti. Ofi ciálny deň príchodu bola nedeľa 26.8.2018. 

 

Samotné otvorenie v nedeľu vzhľadom k aktuálnemu upršanému počasiu organizátor aj napriek vylepšeniu 

počasia preložil do malej spoločenskej miestnosti v klubovni potápačskej cenrály Gyékényes. Kde boli športové tími 

natlačené, čím celková úroveň nedávala pozitívne svetlo na organizátora. V rámci otvorenia vystúpili funkcionári 

maďarského zväzu a aktuálne zastupujúci predseda komisie OP pri CMAS Dirk Preuss, ktorý otvoril krátkou rečou 

ME. Otvorením preteku zaznela Maďarská hymna a hymna CMAS. Vztýčením zástav bol pretek otvorený. Celková 

nálada bola priateľská a uvoľnená, aj napriek žiadnemu kultúrnemu programu, boli výpravy dobre naladené.

TECHNICKÁ PRÍPRAVA POČAS PODUJATIA

Pred samotným zahájením ME sme sa zúčastnili v sobotný deň 25.8.2018 tréningového kempu, aby sme sa 

oboznámili s vodou, samotnou viditeľnosťou a bodmi, ktoré nás čakali vo vode. 

Bázu pre meranie sme zvolili aby presahovala viac ako 110 m.  Pre väčšinu disciplín báza vyhovovala, chybná sa 

ukázala až na disciplíne Parallel pre pravú stranu, kde vznikol ostrý uhol pri zakreslení na rysovacom stole a vznikla 

technická chyba, čím Radka Rutsch vypadla pri kvalifi kácii podplávaním otočnej bóje. Rýchlym zameraním 

novej bázy sa bod s ostrým uhlom posunul o 6 m. Takýmto chybám sa musíme v budúcnosti vyvarovať. Radka 

mohla v tejto disciplíne bodovať vo fi nále, čo nás veľmi mrzí. Takáto chyba sa nám stala prvý krát. Meranie tratí 

na jednotlivé disciplíny mal nastarosti tréner Radovan Sečkár za asistencie Martina Mušitza. Použila sa priesečná 

metóda v mierke 1:750 na rysovací stôl.  

Počas samotného podujatia nás sprevádzalo aj zopár technických nedostatkov vo výstroji, na čo najviac doplatil 

samotný plávajáci tráner Radovan Sečkár. Aj náš juniorský reprezentant Dominik Rohlíček podcenil prípravu 

a po štarte na disciplíne 5-tyčí sa mu pretrhla gumička na maske. Prioritou do budúcna bude vyváženie diel 

a celkovo výstroje samotnej, aby sa skvalitnil výkon a percento úspešnosti.
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27.08. 2018 - prvou disciplínou podujatia bol MONK

nasadení  muži: Miroslav Stovíček a Radovan Sečkár

V disciplíne MONK je vždy veľká šanca na dobré umiestnenie. Voda bola 

s priemernou viditeľnosťou 2-4 m. Vylosované štartové číslo 3. Štartovali 

sme ako 7. v poradí v spôsobe - s intervalom štartu 10 min. národ/ 5min. 

ženy/muži. Miroslav Stovíček meral veľmi presne na ťuk, prvé dve tyče 

sme mali rozbehnuté na výbornú. Tu si Miro odčítal na 3. tyč opačný kurz 

a plávali sme smerom na pláž a nie na tretiu tyč. Po uvedomení chyby 

a vrátení sa k približnému miestu 3. tyče sme mali naplávané okolo 700 m 

a Radovi došiel vzduch. Tak sa slovenský tím musel vynoriť s celkovým 

výsledkom dosiahnutím dvoch tyčí s celkovým umiesnením 9/11. 

Ženský tím sa nám nepodarilo tento rok zostaviť, aj napriek vyvynutej 

snahe. Čím sme sa určite pripravili o skvelé umiestnenie, nakoľko Radka 

Rutsch mala dobre načasovanú a výborne vyladenú formu pod dozorom 

českej trénerky Hanky Skružnej, za čo jej patrí veľké poďakovanie.

28.08.2018 - druhá disciplína na rade bola Hviezda - Stars

nasadení muži: Peter Durai, Radovan Sečkár, Miroslav Stovíček

 ženy: Radka Rutsch

 juniori:  Martin Mušitz, Dominik Rohlíček

 dĺžka trate: 594 m bez opráv

Najlepšie umiestnenie za mužov dosiahol Miroslav Stovíček, kde 

obsadil celkovo 16. miesto z 28 štartujúcich. Radovan Sečkár sa potýkal 

vo vode s technickými chybami –  problém s hĺbkou za čo mohlo nové 

špatne vyvážené delo. Radovan Sečkár skončil na 23. mieste a Peter 

Durai po technickej chybe na 3. tyči na 25. mieste. Radka Rutsch, ako 

jediná štartujúca žena zo Slovenskej reprezentácie skončila na peknom 

12. mieste. Najväčšiu časovú stratu nabrala na 2. tyči, kde sa zachytila 

pri odchode o MONKové kliešte, ktoré tam nemali čo hľadať a potom 

pri dohľadávaní cieľovej tyče, ktorú mala proti slnku.  V tento deň ako aj 

pri disciplíne MONK stále pršalo, čo nepridávalo na už aj tak veľmi slabej 

viditeľnosti. Našim juniorom sa bohužial v úvodnej disciplíne nedarilo. 

Martin Mušitz rýchlim odchodom od druhej tyče nabral hákom odchylku 

a podplával tretiu otočnú aj napriek tomu, že to mal dobre rozbehnuté, 

skončil na 9/11 mieste. Dominik Rohlíček hneď po štarte nabral zlý kurz 

čím podplával prvú otočnú a skončil na 11/11 mieste.

29.08.2015 - tretia disciplína na rade bola Tyče - 5 Point Course

nasadené ženy: Radka Rutsch

 muži:  Peter Durai, Radovan Sečkár, Miroslav Stovíček

 juniori:  Martin Mušitz, Dominik Rohlíček

 dĺžka trate: 633 m 

    

Radka Rutsch obsadila výborné 9. miesto časom 6:44. Za mužov 

sa najlepšie umiestnil Miroslav Stovíček na 22. mieste Peter Durai 

 Diving Center, 8/27/2018  9/1/2018 

Magyar Búvár Szakszövetség 1146 Budapest Istvánmezei út 1 3

 g , / / / /

M Bú á S k ö t é 1146 B d t I t á i út 1 3
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obsadil 24. miesto a Radovan Sečkár aj napriek uvoľnenej fl aši v dele 

doplával disciplínu, ale až na 25. mieste. Najväčším prekvapením 

tejto disciplíny bol juniorský reprezentant Martin Mušitz, 

keď svojim výkonom doplával na 4. mieste z 11 štartujúcich 

časom 6:41. Veľká gratulácia!!! Dominik Rohlíček podcenil prípravu 

výstroje a po štarte skoro prišiel o masku. Skončil na 11./11. mieste.

30.08.2015 - štvrtá disciplína na rade bola M-kurz - M-Course

nasadení muži: Peter Durai, Radovan Sečkár, Miroslav Stovíček

 ženy: Radka Rutsch

 juniori:  Martin Mušitz, Dominik Rohlíček

 dĺžka trate: 597,5 m bez opráv

Z nasadených mužov dosiahol najlepší výsledok Peter Durai 18. miesto 

s odchýlkou 0 m. Aj napriek tomu že Miroslav Stovíček zaplával rýchlejší 

čas, no s odchylkou 3 m sa zaradil na 19. miesto. Radovan Sečkár, ktorého 

je M-kurz obľúbenou disciplínou (vo výsledkoch európskeho pohára 2018 

si udržal 12. miesto) predčasným zalomením na II. otočnú bóju disciplínu 

nedoplával. 

Najväčším prekvapením bola Radka Rutsch, ktorej sa podarilo 

doplávať disciplínu časom 6:13 s odchylkou v cieli 2 m, čím skončila 

na 3. mieste. 

Taktiež úžasne prekvapil Martin Mušitz, ktorý doplával v juniorskej 

konkurencii na krásnom 4. mieste časom 6:29 s odchylkou 6 m. 

Nevyužil vstupenku na stupne víťazov nájdením III. otočnej bójky a  vzbrklým 

odplávaním hákom od nej mal nakoniec v cieli odchýlku 6 m.

Dominik Rohlíček mal disciplínu pekne rozbehnutú, no podplával III. 

otočnú, čím celkovo obsadil 7./11. miesto.

31.08.2015 - piata disciplína na rade bola Parallel

nasadení muži: Peter Durai, Radovan Sečkár, Miroslav Stovíček

 ženy: Radka Rutsch

 juniori:  Martin Mušitz, Dominik Rohlíček

 dĺžka trate: cca. 220  m

Kvalifi kácia sa konala doobeda, ktorú plávali všetci, okrem automaticky 

nasadených víťazov z minulého roku. Muži plávali z ľavého štartu a ženy 

z pravého. Tu nastala chyba v meraní na stole, keď S4 vyšiel priesečník 

s veľmi ostrým uhlom, čím vznikla obrovská nepresnosť a bod bol nameraný 

so 6 m nepresnosťou. Tak Radka Rutsch podlávala pri svojej kvalifi kácii 

otočnú bóju, čím sa nekvalifokovala do fi nálnych rozplavieb. Dlho sme 

pátrali po chybe, nakoniec sme na to prišli podľa vizuálnej kontroly. Musela 

sa okamžite zmeniť poloha umietnenia bázy aby vznikal pri meraní tupší 

uhol a bolo možné správne vykresliť danú trať na stole. Tak isto by nám to 

mohlo robiť problém pri nasledujúcej trati - schádzaní. Stihli sme to ešte 

pre fi nálnymi rozjazdmi, ktoré sa konali poobede.

Jediný kto postúpil do fi nálnych rozplavieb, bol Miroslav Stovíček. Skončil 

celkovo na 15. mieste. Radovan Sečkár obsadil celkovo 19. miesto, dlho 

 g , / / / /

M Bú á S k ö é 1146 B d I á i ú 1 3
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dohľadával tyč, kde stratil drahocenné sekundy na postup. Peter Durai 

minul v kvalifi kácii cieľové pásmo. Naši obaja juniori Dominik Rohlíček 

a Martin Mušitz taktiež minuli pásmo. Ak by sa Martin trafi l, mohol postúpiť 

s najrýchlejšie zaplávaným juniorským časom. Škoda tejto príležitosti.

01.09.2015 - posledná šiesta disciplína Schádzanie „B“/ Team event „B“

nasadení: muži:  S1 - Miroslav Stovíček

  S2 - Peter Durai

  S3 - Radovan Sečkár,

  S4 - Martin Mušitz

 dĺžka trate: cca. 666 m

    

Neobvyklé rozhodnutie technického komisára CMAS zmeniť klasické 

schádzanie na typ „B“ z dôvodu čistej vody vyvolalo vo všetkých tímoch 

veľkú dilemu. Nakoniec to bolo príjemnou zmenou a zamiešaním 

výsledného poradia na stupňoch viťazov. Novým premeraním bázy sme 

získali istotu v správnom rozložení štartov. Bohužiaľ Martin Mušitz si pri 

odčítaní kurzu z kompasu na stole vytvoril osobnú chybu, keď namiesto 

4 stupňov si zazhačil 356 stupňov. V reálnej disciplíne tým podplával prvú 

otočnú bójku a doplával o 8 stupňov ďaleko od tyče. Radovan Sečkár ho 

dlho čakal na dobe A. Vyštartoval sám na bod B, kde už, už chceli sami na 

cieľ odplávať Miroslav Stovíček a Peter Durai, ktorí bez problémov zdolali 

svoju prvú časť trate. Do cieľa teda doplávali len traja pretekári z nášho tímu 

pod vedením Miroslava Stovíčka s minimálnou odchýlkou 2 m. Celkovo 

sa teda zaradili na 7. miesto. Ak by sa im podarilo doplávať v plnom 

počte, bez čakania, mohli sa posunúť na pekné 5. miesto.

 

CELKOVÉ HODNOTENIE:

Celkovo bola výprava reprezentácie veľmi úspešná. Radka Rutsch získala pre Slovensko bronzovú medailu v 

disciplíne M-kurz a Martin Mušitz výrazne polepšil svoje skóre z predošlých rokov umiestnením sa v dvoch 

disciplínach (5-Points a M-kurz) na 4. mieste. Za čo obom patrí veľká gratulácia a veľké poďakovanie za výborné 

uspechy. 

K úspešným výsledkom pomohlo aj dobre načasované záverečné sústredenie reprezentácie v Liberci. Naplávali 

sme si všetky disciplíny v reálnom rozložení a zžili sme sa viac s kompasom. 

Veľkou chybou v meraní na disciplíne Parallel si Radka Rutsch nemohla zmerať sily so súperkami a tak zistiť, či 

by opäť dosiahla na stupne víťazov. Len opakovanou a častejšou tréningovou prípravou sa dokážeme posunúť 

ďalej v tomto športe a tak vychytať počas príprav všetky technické nedostatky, ktoré sa počas bazénovej prípravy 

neukážu. V okolí Bratislavy nie je ideálna vodná plocha na tréning počas letnej sezóny, preto je vhodnejšie 

absolvovať prípravu v Českej prípadne Maďarskej republike. Najlepšia príprava je vždy počas súťaží Českého 

poháru, kedy kontinuálne s pretekom prebieha aj sústredenie českej reprezentácie.

Každoročným problémom sú nedotiahnuté detaili v technickom zabepečení, ktorých príprava si vyžaduje 

nespočetné množstvo hodín práce mimo sezóny. Veľkým mínusom pre našu výpravu bolo opäť nezostavené 

družstvo žien. Tak nemôžme bodovať v ženských disciplínach MONK a Schádzanie. Čaká nás neľahká úloha 

obsadiť tieto pozície a vytvoriť aj lepšie tréningové podmienky na otvorenej vode počas sezóny.
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Chcel by som sa touto cestou poďakovať všetkým zúčastneným reprezentantom za vzornú reprezentáciu, 

dobre zaplávané výkony. Aj ľuďom, ktorí stáli pri nás, aby sme sa pohli ďalej z miesta a mohli propagovať 

orientačné potápanie na Slovensku. A zároveň aj veľká vďaka Martinovi Kovačovskému za cenné rady a českej 

reprezentačnej trénerke juniorov Hanke Skružnej za prípravu Radky Rutsch počas sezóny 2018 a cenné rady a 

nezištnú pomoc, keď sme ju potrebovali.

Tréner výpravy a predseda komisie pre OP: Radovan Sečkár


