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SPRÁVA Z 28. OTVORENÝCH MAJSTROVSTIEV EURÓPY SENIOROV

A 11. OTVORENÝCH MAJSTROVSTIEV EURÓPY JUNIOROV 

V ORIENTAČNOM POTÁPANÍ

STÖRITZSEE  BERLÍN  NEMECKO  25. 08.  01. 09. 2019

ZLOŽENIE OFICIÁLNEJ VÝPRAVY

  Vedúci výpravy Reprezentačný 

   tréner OP

   

  Martin Kovačovský Radovan Sečkár

Pretekári nad 21 rokov - seniori muži/žena

    

 Miroslav Stoviček Peter Durai Radovan Sečkár Radka Rutsch

Pretekári do 21 rokov - junior/juniorka

   

  Martin Mušitz Lena Malinowska
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ZAPLÁVANÉ VÝSLEDKY

REPREZENTAČNÝ TÍM  MUŽI NAD 21 ROKOV

Miroslav Stoviček ročník 1977

funkcia športovec - člen seniorského tímu - muži

štart v disciplíne umiestnenie poznámka

Monk 0/9 vodca, nesprávny štart, dvojica nebola zviazaná po štartovom signále

Hviezda 13/24 najlepšie umiestnenie z mužov

5-Tyčí 14/24 najlepšie umiestnenie z mužov

M-Kurz 9/24 najlepšie umiestnenie z mužov, doplával s odchýlkou 1 m

Parallel - fi nále 12/24 prebojoval sa z kvalifi kácie do fi nále

Radovan Sečkár ročník 1975

funkcia tréner športovec - člen seniorského tímu - muži

štart v disciplíne umiestnenie poznámka

Hviezda 17/24 tech. chyba na 3. a 4. tyči, trať doplával

5-Tyčí 18/24 tech. chyba na 4. a 5. tyči, trať doplával

M-Kurz 18/24 prerezaná hladina na I. otočnej bóji, trať sa nerátala celá

Parallel - fi nále 11/24 prebojoval sa z kvalifi kácie do fi nále, najlepšie umiestnenie z mužov

Peter Durai ročník 1981

funkcia športovec - člen seniorského tímu - muži

štart v disciplíne umiestnenie poznámka

Hviezda 16/24 tech. chyba na 4. tyči, dlhé dohľadávanie, trať doplával

5-Tyčí 22/24 technická chyba na 3. a 4. tyči, 5. cieľovú nanašiel

M-Kurz 12/24 doplával s odchýlkou 3 m

Parallel - kvalifi kácia 18/24 nepostúpil do fi nále

REPREZENTAČNÝ TÍM  ŽENY NAD 21 ROKOV

Radka Rutsch ročník 1992

funkcia športovec - člen seniorského tímu - ženy

štart v disciplíne umiestnenie poznámka

Monk 5/10 hl. merač, výborné umiestnenie, žen. dvojica plávala 1. krát po 24 rokoch 

Hviezda 9/16 dlhšie dohľadanie cieľovej tyče, výborný výsledok

5-Tyčí 2/17 úžasný výsledok

M-Kurz 3/17 úžasný výsledok, od 1. miesta nás delilo 20 cm

Parallel - kvalifi kácia nebodovala netrafi la cieľové pásmo
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REPREZENTAČNÝ TÍM  JUNIOR/JUNIORKA DO 21 ROKOV

Martin Mušitz ročník 1999

funkcia športovec - člen juniorského tímu - chlapci

štart v disciplíne umiestnenie poznámka

Monk 0/9 hľadač, nesprávny štart, dvojica nebola zviazaná po štartovom signále

Hviezda 0/14 tech. chyba - podplával I. otočnú bóju

5-Tyčí 12/15 tech. chyba na 4. a 5. tyči, trať doplával

M-Kurz 10/14 obrovská chyba - vynoril sa 1m pred cieľom, nerátala sa mu celá trať

Parallel - kvalifi kácia nebodoval netrafi l cieľové pásmo

Lena Malinowska ročník 2000

funkcia športovec - člen juniorského tímu - dievčatá

štart v disciplíne umiestnenie poznámka

Monk 5/10 hľadač, výborné umiestnenie, žen. dvojica plávala 1. krát po 24 rokoch 

Hviezda 19/22 špatné odplávanie od tyče, podplávala III. otočnú bóju

5-Tyčí 12/22 výborný výsledok, všetko na ťuk

M-Kurz 0/22 podplávala I. otočnú bóju

Parallel - fi nále 11/22 prebojovala sa z kvalifi kácie do fi nále, výborný výsledok

zloženie Schádzania typu „A“:  Mušitz, Sečkár, Stoviček, Durai 

tímová disciplína umiestnenie poznámka

Schádzanie  „A“ 8/9 Sečkár našiel tyč A po limite, Mušitz tesne z nej vyštarto-

val na bod B prenasledovaný Sečkárom. Aj keď doplávali 

štyria, rátali sa len traja doplávaný, čo je veľký bodový 

prepad

FAKTY Z ME 2019 V ORIENTAČNOM POTÁPANÍ

78 pretekárov z 10 krajín (Czech Republic, Ukraine, Slovakia, France, Russia, Germany, Italy, Estonia, 

Hungary, Croatia) z toho 24 mužov, 15 juniorov, 17 žien a 22 junioriek.

 

Miesto podujatia Spreau-Störitzsee - jazero s priemernou hĺbkou 3 – 10 m a teplotou vody 21°C s optimálnou 

viditeľnosťou 1 - 3 m. Teplota vzduchu sa pohybovala od 30 - 36°C.  Celková kvalita vody bola primeraná 

k pieskovému podložiu.   

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

a cenou prenájmu sme boli nadmieru spokojní.

Ubytovanie a strava:

Ubytovaní sme boli priamo v dejisku diania šampionátu v pavilónoch priamo pri vode v štýle detského 

tábora. Mali sme vyhradenú svoju časť pavilónu pre našu výpravu so spoločenskou miestnosťou a spoločnými 

sociálnymi zariadeniami. Čistota bola vyhovujúca a cítili sme sa veľmi príjemne. 

To sa ale nedá povedať o stravovaní, kde kvalita bola adekvátna strave detských táborov v podobe školskej 

jedálne. Všetko mleté a podliate rajčinovou omáčkou. Viacerí členovia výpravy sa viac krát sťažovali na zažívacie 

problémy, čo sa napokon odzrkadlilo aj na niektorých podaných výkonoch. 
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26.08. 2019 - prvou disciplínou podujatia bol MONK

Mužská zostava: Miroslav Stoviček a junior Martin Mušitz

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

s priemernou viditeľnosťou 1-3 m. Vylosované štartové číslo 6 – s intervalom 

štartu 10 min. národ/ 5min. ženy/muži. Samotný štart mužom nevyšiel. 

Miroslav Stoviček dobiehal po mapu po štartovom signále a Martin Mušitz ako 

hľadač dobiehal 10 m za Mirom. Neboli po štartovom signále zviazaný 2,5 m 

úväzom, bol to chybný štart. Aj keď doplávali po 4. tyč, nebola im disciplína 

bodovaná. Oneskorený štart bol spôsobený zlým odhadom predštartového 

času pre ďaleké doplávanie k štartovej tyči.  

Ženská zostava:  Radka Rutsch a juniorka Lena Malinowska

Ženský tím nás reprezentoval po 24. rokoch absencie v disciplíne MONK. 

Ženám sa štart vydaril, pre Radkinu dochvilnosť. Na to, že Lena plávala túto 

disciplínu po prvý krát, darilo sa im na výbornú a podarilo sa im doplávať 

na cieľovú tyč v čase 11:48 s celkovým umiestnením 5/10. Nabudúci 

rok budeme rátať v tejto disciplíne a v tejto zostave aj s medailou.

SPRIEVODNÉ AKCIE POČAS ŠAMPIONÁTU

Ofi ciálny deň príchodu bola nedeľa 25. 8. 2019, kedy prebehlo aj slávnostné otvorenie šampionátu. Samotné 

otvorenie prebehlo na futbalovom ihrisku, kde bola pripravená aj vlajkosláva na konanie slávnostných vyhlasovaní 

výsledkov. V rámci otvorenia vystúpili funkcionári nemeckého zväzu a aktuálny predseda komisie OP pri CMAS 

Dirk Preuss, ktorý otvoril krátkou rečou ME. Zaznela nemecká hymna a hymna CMAS. Vztýčením zástav bol pretek 

otvorený. Celková nálada bola priateľská a uvoľnená. Organizátor neponúkol žiadny sprievodný program, ani 

žiadne prekvapenie pre vedúcich a trénerov. 

TECHNICKÁ PRÍPRAVA PRED A POČAS PODUJATIA

Pred samotným zahájením ME sme sa zúčastnili tréningového kempu od štvrtka 22. 8. do nedele 25. 8. 

Hlavnou prioritou kempu bolo, aby naša ženská dvojica (Radka Rutsch a Lena Malinowska) spolu absolvovali 

čonajviac tréningových jednotiek vo vode. Spoločne ladili pripravovaný štart na disciplínu dvojích - MONK. 

Voda na pieskovom podloží veľmi nadlahčovala a museli sme sa ešte počas tréningov dovažovať. Dostatočne 

sme a oboznámili s vodou, priemernou viditeľnosťou a žltými tyčami, ktoré použil organizátor na stavbu trate.

Bázu pre meranie sme vyberali medzi prvými, pre breh zarastený rákosom mala až 189 m. Dôkladne sme 

vzdialenosť premeriavali, aby samotné meranie tratí bolo čo najpresnejšie. Meranie tratí na jednotlivé disciplíny 

mal na starosti tréner Radovan Sečkár za asistencie vedúceho družstva Martina Kovačovského. Použila sa 

priesečná metóda v mierke 1:75 na rysovací stôl.  

Porada vedúcich prebehla hneď po slávnostnom otvorení v rýchlom ráze, aby boli splnené povinnosti. Boli tam 

vznesené aj vážne pripomienky zo strany estónskeho tímu, nakoľko videli ako domáci tím trénoval na ofi ciálnej trati. 

Žiadali, aby boli trate poposúvané, čo sa domácemu tímu nepáčilo. Aj keď prisľúbili zmenu, podľa nás sa tak nestalo. 

Počas samotného podujatia nás sprevádzalo aj zopár technických nedostatkov vo výstroji. Tie sme vždy včas 

eliminovali, aby samotné štarty neboli zbytočné a zmarené, kvôli technickým nedostatkom.

Celková pripravenosť tratí bola vždy hrotená zo strany organizátora do času stanoveného pravidlami a to min. 

2 hodiny pred prvým štartom. To zvyšovalo nervozitu v tíme, aby bolo včas všetko dobre zamerané.

JEDNOTLIVÉ DISCIPLÍNY
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26.08. 2019 - poobede nasledoval kvalifi kačný závod PARALLEL

 dĺžka trate: 218,5 m bez opráv

Disciplínu plávali všetci závodníci. Muži plávali z ľavého šastu a ženy z pravého 

štartu, aby boli robnaké podmienky pre každého. Do fi nále sa prebojovali 

Radovan Sečkár z 13./24. priečky časom 2:11, Miroslav Stoviček postúpil 

z 15./24. miesta čacom 2:16 a juniorka Lena Malinowska z 11./22. miesta 

časom 2:50. Ostatní členovia výpravy nepostúpili, nemali to štastie. Peter 

Durai dlho hľadal vrcholovú tyč, tým pádom jeho čas bol 3:04 a skončil 18./24. 

Postupovalo do fi nále len 16 plavcov. Radka Rutsch a Martin Mušitz netrafi li 

cieľové pásmo. Finále tejto disciplíny bolo pripravené na piaty súťažný deň.

27. 08. 2019 - tretia disciplína na rade bola Hviezda - Stars

nasadení muži: Peter Durai, Miroslav Stoviček, Radovan Sečkár,

 ženy: Radka Rutsch

 juniori:  Martin Mušitz, Lena Malinowska

 dĺžka trate: 576,3 m bez opráv

Najlepšie umiestnenie za mužov dosiahol Miroslav Stoviček, kde obsadil 

celkovo 13. miesto z 24 štartujúcich. Peter Durai po technickej chybe 

na 3. a 4. tyči skončil na 16./24. mieste. Radovan Sečkár sa potýkal vo vode 

s technickými chybami, najviac ho rozladila 3.  tyč a po nej sa nesústredil 

a tým pádom boli problémy aj na 4. a 5. tyči. –  skončil na 17./24. mieste. 

Radka Rutsch skončila na peknom 9. mieste zo 16.tich štartujúcich. 

Nebyť malého zaváhania na cieľovej 5. tyči, mohol byť výsledok o niečo 

lepší. Našej juniorke Lene Malinowskej sa celkom darilo, vzhľadom k tomu, 

že túto náročnú disciplínu plávala prvý krát. Nebyť zlého odplávania 

od druhej tyče, tak by disciplínu doplávala celú. Takto jej zarátali len 

druhú tyč, lebo podplávala III. otočnú bóju. Skončila 19./22. Náš junior 

Martin Mušitz po porade s trénerom zvolil nové delo, s ktorým nemal dosť 

naplávané, čo bola samozrejme chyba. No pri odplávaní od štartu išiel zlý 

kurz a podplával hneď I. otočnú bóju, tak v tejto disciplíne nebodoval.

28.08.2019 - štvrtá disciplína na rade bola TYČE  5 POINT COURSE

nasadené ženy: Radka Rutsch

 muži:  Peter Durai, Radovan Sečkár, Miroslav Stoviček

 juniori:  Martin Mušitz, Lena Malinowska

 dĺžka trate: 644,3 m 

Najväčším prekvapením tejto disciplíny bola Radka Rutsch, ktorá 

obsadila úžasné 2. miesto časom 6:34. Za mužov sa najlepšie umiestnil 

Miroslav Stoviček na 14. mieste časom 7:11, Radovan Sečkár zaváhal na 4. 

tyči, ktorú veľmi dlho dohľadával, lebo ju preplával na metroch, tak skončil 

na 18. mieste  časom 10:18 a Peter Durai mal problémy na 3. tyči, ktorú 

dlho hľadal, preto mu na 5. cieľovú tyč došiel tesne vzchuch, tak obsadil 22. 

miesto s nedoplávanou disciplínou. Juniorka Lena Malinowska sa každou 

disciplínou neuveriteľne posúvala dopredu. Skončila na krásnom 12. mieste 

z 22 štartujúcich, časom 8:10. Martin Mušitz doplával na 12./15. časom 8:16. 

Mal problém s dohľadaním 4. a 5. tyče, čím mu očakávania nevyšli.
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29.08.2019 - piata disciplína na rade bola MKURZ  MCOURSE

nasadení muži: Miroslav Stoviček, Peter Durai, Radovan Sečkár

 ženy: Radka Rutsch

 juniori:  Martin Mušitz, Lena Malinowska

 dĺžka trate: 592,8 m bez opráv

Najväčším prekvapením bola opäť Radka Rutsch, keď potvrdila 

svoje 3. miesto aj s predošlých majstrovstiev Európy v Maďarsku. 

Aj napriek suverénne najrýchlejšiemu ženskému času 6:01 ju od prvého 

miesta delilo nešťastných 20 cm, keď doplávala s odchýlkou 1 m, čím 

sa posunula až na spomínané 3. miesto. Z nasadených mužov dosiahol 

najlepší výsledok Miroslav Stoviček s odchýlkou 1 m, časom 6:50. skončil 

na peknom 9. mieste. Peter Durai s odchýlkou 3 m a časom 7:08 dosiahol 

na 12. priečku. Radovan Sečkár mal smolu, nakoľko pri zalomení kurzu na I. 

otočnej bójke sa jeho lanko z kontrolnej bójky zamotalo o I. otočnú bóju 

a pri jeho vyslobodzovaní nechtiac prerezal hladinu špičkou svojej plutvy. 

Stal sa tak jediným pretekárom počas majtrovstiev, ktorého diskvalifi kovali 

za prerezanie hladiny, aj napriek mnohým prerezaniam hladiny inými 

závadníkmi. Najspornejšie prerezanie bolo pri disciplíne MONK nemeckým 

tímom, kde podalo protest 8 krajín, že to videli, no rozhodcovia tvrdili, že 

nič nevideli. Náš junior Martin Mušitz mal naozaj veľkú smolu, keď po ceste 

stretol 1. otočnú bóju, no po prerátaní si metrov pod vodou mu vyšla II. 

aj III. otočná, ale zabudol si prirátať nadbehnuté metre do cieľa a vynoril 

sa tak 1m pred cieľom s 1 m odchylkou. Bola to veľká chyba, ktorá ho 

stála výborné umiestnenie v tejto disciplíne. Juniorke Lene Malinowskej 

sa podarilo podlávať hneď 1. otočnú bóju, tak v tejto disciplíne nebola 

bodovaná. Bola to veľká škoda, lebo ostatné body oboplávala ako poľa 

pravítka a doplávala s malou odchýlkou.

30.08.2019 - šieste na rade bolo fi nále disciplíny PARALLEL

postúpili muži: Radovan Sečkár, Miroslav Stoviček

 juniori:  Lena Malinowka

 dĺžka trate: 218,8  m bez opráv

Kvalifi kácia sa konala v pondelok po disciplíne MONK. Radovan Sečkár sa 

postavil v playoff  rozplavbe proti ruskému favoritovi Volkovovi Sergeiovi, 

ktorý ho vyradil hneď vo fi nálnej rozplavbe. Celkovo tak obsadil 11. miesto 

časom 2:11. Miroslav Stoviček sa postavil proti ukrajinskému favoritovi 

Mykhailov Antonovi, ktorý ho v rozplavbe vyradil. Obsadil tak časom 2:27 

celkovo 12. miesto. Naša nádejná juniorka Lena Malinowska mala proti 

sebe nasadenú  rovnocennú nemeckú favoritku Eisenberg Anne, ktorá ju 

pokorila o necelé 3 sekundy. Lenka tak v rozplavbe vypadla a časom 2:26 

obsadila celkovo 11. miesto. Aspoň si takto vylepšila svoj čas z kvalifi kácie, 

ktorý mala 2:50.  
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CELKOVÉ HODNOTENIE:

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

v disciplíne 5-tyčí a bronzovú medailu v disciplíne M-kurz. Umiestnili sme sa viac krát v prvej desiatke. 

Miroslav Stoviček 9/24 M-kurz, Radka Rutsch 9/16 Hviezda. Inak sme sa držali v strede výsledkovej listiny. 

Veľkým prekvapením bola Lena Malinowska, ktorá sa zúčastnila šampionátu po prvý krát a všetky disciplíny boli 

jej premierové. Každou disciplínou sa zlepšovala a posúvala časové výkony nižšie a nižšie. Do budúceho roka 

by sme mohli v juniorke očakávať aj medailové umiestnenie. Martinovi Mušitzovi juniorka tento rok nevyšla, no 

nabudúci rok verím, že svoje výsledky vylepší, nakoľko bude v juniorke posledný rok. Najlepším mužom výpravy 

sa stal Miroslav Stoviček. A najcennejším prínosom pre reprezentáciu Slovenska sa stala Radka Rutsch.

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

sazúčastnili Miroslav Stoviček, Martin Mušitz, Radovan Sečkár a Radka Rutsch. Naplávali sme si všetky disciplíny 

v reálnom rozložení a zžili sme sa viac s kompasom. 

Tento rok sme si dali veľmi záležať na samotnom meraní disciplín priesečnou metódou, aby sme eliminovali chyby 

z minulého roku. Celkovo v meraní nebola žiadna chyba a samotné disciplíny boli namerané na výbornú. Celé 

meranie mal nastarosti tréner Radovan Sečkár za asistencie vedúceho výpravy Martina Kovačovského. Jediný 

problém bolo hrotenie časového zverejnenia ofi ciálnych tratí, min. 2 hod pred štartom, čo malo za následok veľký 

časový stres. Prejavilo sa to v plávaní disciplín u Radovana Sečkára, ktorý nevedel ten stres dostatočne odbúrať. 

Každoročným problémom sú nedotiahnuté detaily v technickom zabepečení, ktorého príprava si vyžaduje 

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

družstvo žien pre disciplínu schádzanie. Je to škoda, nakoľko sa tam dá získať tiež pekný výsledok. Ak by sa nám 

podarilo zostaviť celé družstvo žien, bola by to veľká devíza pre nasledujúci šampionát. Najhoršie pre tento 

šport je, že nemáme vhodné tréningové podmienky na otvorenej vode počas letnej sezóny. Preto musíme 

navštevovať čo najviac súťaží a tréningových kempov v Českej republike, prípadne v Maďarsku.

01.09.2015 - posledná siedma disciplína SCHÁDZANIE/ TEAM EVENT

nasadení: muži:  S1 - Peter Durai

  S2 - Miroslav Stoviček

  S3 - Martin Mušitz

  S4 - Radovan Sečkár

 dĺžka trate: najdlhšia časť 571,4 m

    

Hneď v úvode spravil Radovan Sečkár veľkú technickú chybu, keď sa cestou 

na tyč A2 neskoro rozbalil z dela, čím preplával vzdialenosť o 3-4 m. Tam sa 

mu dostala tyč proti slnku a bolo náročné ju dohľadať pri tejto viditeľnosti. 

Veľmi dlhé hľadanie malo za príčinu, že spolujazdec Martin Mušitz išiel vyraziť 

na tyč B bez Sečkára, ktorý tyč A2 zbadal tesne pred vyrazením Mušitza na 

bod B, aj keď to bol len časový okamžik, a v ceste na bod B bol Sečkár hneď 

za plutvou Mušitza. Rozhodcovia diskvalifi kovali Sečkára nakoľko dosiahol 

tyč tesne po odplávaní Mušitza. Takto slovenskému tímu uznali doplávanie v 

cieľi len trojčlennú posádku, aj keď doplávali štyria. Nakoniec sa doplávalo aj 

tak s veľkou odchýlkou 7 m, čo si vodca Miroslav Stovíček nedokázal vysvetliť. 

Ale vedúci výpravy Martin Kovačovský mu potvrdil pri vizuálnej kontrole, že 

nabral zlý kurz hneď po odplávaní z bodu B na cieľ. Takto družstvo Slovenska 

skončilo na na peknom 8. mieste z 9 štartujúcich družstiev.
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Chcel by som sa touto cestou poďakovať všetkým zúčastneným reprezentantom za vzornú reprezentáciu a 

dobre zaplávané výkony. Veľká gratulácia patrí našej dvojnásobnej medailistke Radke Rutsch. Aj ľuďom, 

ktorí stáli pri nás, aby sme sa pohli ďalej z miesta a mohli propagovať orientačné potápanie na Slovensku. 

Zároveň aj veľká vďaka Martinovi Kovačovskému vedúcemu výpravy, ktorý sa staral o naše pohodlie počas 

celého šampionátu. Za cenné rady a tréningovú pripravenosť Radky Rutsch vďačíme českej reprezentačnej 

trénerke juniorov Hanke Skružnej. 

Spracoval tréner výpravy a predseda komisie pre OP: Radovan Sečkár


