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SPRÁVA Z 30. OTVORENÝCH MAJSTROVSTIEV EURÓPY SENIOROV
V ORIENTAČNOM POTÁPANÍ

GYEKÉNYÉS – MAĎARSKO – 28. 8. – 4. 9. 2022

ZLOŽENIE OFICIÁLNEJ VÝPRAVY

Vedúci výpravy a reprezentačný tréner OP

Radovan Sečkár

Seniori – muži (nad 21 rokov)

    
 Miroslav Stoviček Peter Durai Radovan Sečkár Pavol Tancík

Seniori – ženy (nad 21 rokov)

Lena Malinowska
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ZAPLÁVANÉ VÝSLEDKY JEDNOTLIVCOV

Miroslav Stoviček ročník 1977
funkcia športovec – člen seniorského tímu – muži

štart v disciplíne umiestnenie poznámka

Monk 5/10 vodca M. Stoviček sprievod R. Sečkár, najlepšie umiestnenie dvojice

Hviezda 14/23 najlepšie umiestnenie z mužov

5–Tyčí 19/23 tech. chyba na 5. tyči, doplával celú trať

M–Kurz 16/23 najlepšie umiestnenie z mužov, doplával s odchýlkou 2 m

Parallel – kvalifikácia 21/23 netrafil cieľové pásmo

Radovan Sečkár ročník 1975
funkcia tréner športovec – člen seniorského tímu – muži
štart v disciplíne umiestnenie poznámka

Monk 5/10 vodca M. Stoviček sprievod R. Sečkár, najlepšie umiestnenie dvojice

Hviezda 18/23 tech. chyba na 2. tyči, nenašiel cieľovú 5. tyč, zarátaná V. otočná bója

5–Tyčí 17/23 najlepšie umiestnenie z mužov

M–Kurz 20/23 doplával s odchýlkou 3 m

Parallel – kvalifikácia 17/23 najlepšie umiestnenie z mužov, do finále postupovalo 16 mužov

Peter Durai ročník 1981
funkcia športovec – člen seniorského tímu – muži
štart v disciplíne umiestnenie poznámka

5–Tyčí 23/23 tech. chyba na 2. a 4. tyči, došiel vzduch do cieľa, zarátaná 4. tyč.

Parallel – kvalifikácia 22/23 z tyče vyplával zlým smerom

Pavol Tancík ročník 1988
funkcia športovec – člen seniorského tímu – muži
štart v disciplíne umiestnenie poznámka

Hviezda 22/23 tech. chyba na I. otočnej, nenašiel 1. tyč, zarátaná I. otočná

M–Kurz 22/23 chybné oboplávanie III. otočnej bóje, započítaná II. otočná bója

Lena Malinowska ročník 2000
funkcia športovec – člen seniorského tímu – ženy
štart v disciplíne umiestnenie poznámka

Hviezda 18/18 tech. chyba na I. otočnej, nenašiel 1. tyč, zarátaná I. otočná

5–Tyčí 16/18 tech. chyba na 4. a 5. tyči, doplávala celú trať

M–Kurz 17/18 podplávala I. otočnú bóju, tech. chyba – pokazená vrtuľka plavbomeru

Parallel – kvalifikácia 16/18 nenašla tyč, prešla na súperkinu trať do cieľa
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zloženie Schádzania typu „B“:  Sečkár, Stoviček, Tancík, Durai 

tímová disciplína umiestnenie poznámka

Schádzanie  „B“ 6/9 po ceste na cieľ došiel P. Duraiovi vzduch, je to dlhší 
variant schádzanie ako typ A. Doplávali do cieľa len traja, 
Durai bodoval len do prvej otočnej smerom na cieľ.

KRÁTKA SPRÁVA Z ME 2022 V ORIENTAČNOM POTÁPANÍ

75 pretekárov z 10 krajín sa zišlo na 30. open ME v OP seniorov a 13. open ME v OP juniorov do 
21 rokov. Zastúpenie z 10 krajín reprezentovalo Slovensko, Česká republika, Ukrajina, Francúzsko, 
Nemecko, Taliansko, Estónsko, Maďarsko, Chorvátsko, Kazachstan. Z toho 25 mužov, 20 žien nad 21 
rokov. Súbežne prebiehali aj 13. otvorené majstrovstvá Európy juniorov, na ktorých sme nemali zastúpenie 
z dôvodu absencie juniorov v orientačnom potápaní na Slovensku. Tu sa zúčastnilo 16 juniorov a 13 junioriek 
do 21 rokov. 
 
Miesto podujatia jazero v meste Gyekenyés v Maďarsku s priemernou hĺbkou 3 – 15  m a teplotou vody 22 – 
23 °C s optimálnou viditeľnosťou 3 – 4 m. Teplota vzduchu sa pohybovala od 30 – 36 °C. Celková kvalita vody 
bola výborná, viditeľnosť aj podmienky.   
Doprava: Využívali sme zapožičanú 6. miestnu dodávku Ford Tranzit. Auto spĺňalo všetky požiadavky, bolo 
zapožičané za veľmi dobrú cenu a dobrých podmienok.
Ubytovanie a strava:
Ponúkané ubytovanie vzhľadom k neskorému termínu prihlásenia bolo 30 km od vody. Po vzájomnej dohode 
s organizátorom a zmiernení nárokov nás ubytovali v tesnej blízkosti podujatia, priamo pri vode na súkromnej, 
prenajatej chate, ktorú zabezpečoval priamo organizátor podujatia. Vzdialenosť 1,2 km od miesta štartu. Čistota 
a podmienky boli dostačujúce, cítili sme sa veľmi príjemne. 
Stravovanie bolo tento raz na slušnej úrovni vo vzdialenom kempe – miestnej reštaurácii. Dostupnosť bola na 
pešo od miesta podujatia. Bola tam poskytnutá plná penzia v štýle kontinentálne raňajky, servírovaný obed so 
šalátovým barom, servírovaná večera so šalátovým barom. Pitný režim počas stravovania bol vo forme sirupov 
a čaju. My sme museli dopĺňať pitný režim vzhľadom k vysokým teplotám vo forme magnéziových minerálok. 
 
SPRIEVODNÉ AKCIE POČAS ŠAMPIONÁTU

Oficiálny deň príchodu bola sobota 28. 8. 2022, kedy prebehlo aj slávnostné otvorenie šampionátu. Samotné 
otvorenie prebehlo priamo v dejisku šampionátu na lúke pri vode, kde bola pripravená aj vlajkosláva na konanie 
slávnostných vyhlasovaní výsledkov. V rámci otvorenia vystúpili funkcionári Maďarského zväzu a aktuálny 
predseda komisie OP pri CMAS Dirk Preuss, ktorý otvoril krátkou rečou ME. Medzi pozvanými bola aj starostka 
mesta Gyekenyés, ktorá popriala športovcom veľa úspechov. Zaznela maďarská hymna a hymna CMAS. Vztýčením 
zástav bol šampionát otvorený. Celková nálada bola priateľská a uvoľnená. Organizátor neponúkol žiadny iný 
sprievodný program. Na záver podujatia v sobotu 3.9. 2022 sa konala, po záverečnom vyhlásení a oficiálnom 
ukončení šampionátu, rozlúčková párty účastníkov. 

TECHNICKÁ PRÍPRAVA PRED A POČAS PODUJATIA

Pred samotným zahájením ME sme mali naplánovaný tréningový kemp formou sústredenia tesne pred 
začiatkom ME od štvrtka 25. 8. do soboty 27. 8. 2022. Hlavnou prioritou kempu bolo oboznámenie sa s kvalitou 
a viditeľnosťou vody, samotným vybavením tratí (tyče a otočné bóje). Doladenie kondície a prípravy technického 
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vybavenia na bezproblémové zdolanie samotného šampionátu. Zohranie sa vybranej dvojice Stoviček/Sečkár 
na disciplínu dvojíc – MONK, na ktorú sme vsádzali na lepšie umiestnenie. Tak isto sme sa venovali príprave na 
tímovú disciplínu Schádzanie, v ktorej sú vždy otvorené šance na lepšie umiestnenie. V neposlednej rade sa 
reprezentanti venovali aj poslednej príprave na disciplíny jednotlivcov.
Bázu sme dôkladne premeriavali so vzdialenosťou 118,75 m, aby meranie jednotlivých tratí bolo čo najpresnejšie. 
Meranie mal na starosti tréner Radovan Sečkár za asistencie Miroslava Stovička a Pavla Tancíka. Použila sa 
priesečná metóda v mierke 1:75 na rysovací stôl.  

Počas samotného podujatia nás sprevádzalo aj zopár výkyvov počasia. Búrka nám zrovnala základný tábor so 
zemou. Odvialo a polámalo prístrešok v nedeľu 28. 8. 2022. Veci sme hľadali po širokom okolí. Postavili sme nový 
tábor s novým prístreškom a do konca šampionátu nás čakalo príjemné počasie.
Celková pripravenosť tratí bola vždy na úrovni a dostatočnom časovom predstihu na presné zameranie. Jedine 
v sobotu 3. 9. 2022 sa ranná hmla držala dlho na vode, a nedalo sa merať, tak štart bol posunutý o 45 minút.
Technické nedostatky na výstroji sa nám tento rok do šampionátu našťastie nepriplietli, tak sme sa mohli 
dostatočne venovať našim výkonom. Jedine, čo sa nedá niekedy eliminovať, sú technické chyby jednotlivca pri 
zdolávaní trati v napätej situácii v snahe zaplávať čo najlepší výsledok.

JEDNOTLIVÉ DISCIPLÍNY

29. 9. 2022 – prvá disciplína podujatia – MONK

Mužská zostava: Miroslav Stoviček a Radovan Sečkár

Pri disciplíne MONK sú všetky tyče, okrem štartu a cieľa, pod vodou. Pretekári si všetky kurzy a vzdialenosti merajú 
pod vodou s podanej mapy po štartovom signále. Tento rok sme veľmi túžili po predchodzích nezdaroch, aby 
sme doplávali až do cieľa. Čo sa nám nakoniec aj podarilo a vyplávali sme si časom 10:54 krásne 5. miesto z 10 
štartujúcich tímov. Merač bol Miroslav Stoviček a Radovan Sečkár mal nastarosti dohľadávanie tyčí a značenie 
dosiahnutých bodov cvaknutím na evidenčnú kartičku. Zo samotného výsledku, sme boli veľmi nadšený. 

CONFÉDÉRATION MONDIALE DES ACTIVITÉS SUBAQUATIQUES

30th Masters Open European Underwater Orienteering 
Championships, Gyékényes Divecenter, 8/28/2022 - 9/3/2022

DIAGRAMS OF COURSES

MONK

30. 8. 2022 – druhá disciplína – HVIEZDA/STAR COURSE

nasadení muži: Tancík Pavol, Radovan Sečkár, Miroslav Stoviček
ženy: Lena Malinowska

 dĺžka trate: 607 m bez opráv na otočných bójach



  5

ZVÄZ POTÁPAČOV SLOVENSKA
n á r o d n ý  š p o r t o v ý  z v ä z

Wolkrova 4 | 851 01 Bratislava | tel.: 0918 737 877 | zps@zps-diving.sk | www.zps-diving.sk

O
ri

en
ta

čn
é 

p
o

tá
p

an
ie

Disciplína Hviezda patrí k najnáročnejším disciplínam s minimálne 10 
kurzami. Je to kombinácia pevných a otočných bodov. Vnútorné body sú 
otočné a s vonkajšími musí byť kontakt pretekára s tyčou. Trať sa plávala 
v smere hodinových ručičiek. Najlepšie umiestnenie za mužov dosiahol 
Miroslav Stoviček, obsadil celkovo 14. miesto z 23 štartujúcich časom 
7:47. Radovan Sečkár obsadil 18. miesto, kde urobil technickú chybu na 
2. tyči a na 5. cieľovú tyč našiel až po limite, čím bodoval len IV. otočnou 
bójou. Pavol Tancík spravil chybu na I. otočnej bójke, čo sa vypomstilo 
nenájdením 1. tyče a tak obsadil 22. miesto. Za ženy štartovala ako jediná 
zo Slovenskej výpravy Lena Malinowska. Tá spravila obdobnú technickú 
chybu na I. otočnej bóji ako Pavol Tancík. Nenájdením 1. tyče obsadila 18. 
miesto z 18 štartujúcich. 

31. 8. 2022 – tretia disciplína – TYČE/5 POINT

nasadené ženy: Lena Malinowska
 muži:  Peter Durai, Radovan Sečkár, Miroslav Stoviček

dĺžka trate: 644,5 m 

Táto disciplína patrí k najobľúbenejším, pre jej jednoduchosť s 5 kurzami na 
pevné body - tyče. Pretekár má priebežnú kontrolu presnosti počas plávania, 
ak našiel každú dosiahnutú tyč. Trať sa plávala v protismere hodinových 
ručičiek. Za ženy plávala Lena Malinowska, ktorá mala menšie problémy s 
dohľadaním 4. a 5. cieľovej tyče, čo ju nakoniec posunulo na 16. miesto z 18 
štartujúcich s časom 9:27. Za mužov sa najlepšie umiestnil Radovan Sečkár
na 17. mieste časom 7:50 z 23 štartujúcich. Miroslav Stoviček sa drobnou 
chybou na 5. cieľovej tyči posunul na 19. miesto časom 8:11. Peter Durai mal 
problém s dohľadávaním 2. tyče, čo spôsobilo značnú nervozitu a chyba sa tak 
opakovala na 4. tyči. Veľa času strávil hľadaním a po odchodne na cieľovú tyč 
mu došiel vzduch. Svojím výkonom obsadil 23. miesto.

1. 9. 2022 – štvrtá disciplína – M–KURZ/M–COURSE

nasadení muži: Pavol Tancík, Radovan Sečkár, Miroslav Stoviček
ženy: Lena Malinowska

 dĺžka trate: 588,75 m bez opráv na otočných bójach

M-kurz sa pláva systémom štart-cieľ, bez prestávky na pevných bodoch so 
zalamovaním kurzov v tvare písmena M. Otočné bóje sa oboplávajú a v cieli 
sa meria dosiahnutý čas a odchýlka na cieľovom pásme od nulového 
bodu. Za mužov sa najlepšie umiestnil Miroslav Stoviček s časom 6:57 
a odchýlkou 2 m obsadil 16. miesto z 23 štartujúcich. Radovan Sečkár 
s časom 7:25 a odchýlkou 3 m obsadil 20. miesto, tu sa prejavila únava 
a vyčerpanie z kumulovaných funkcií v tíme. Pavol Tancík o kúsok minul 
III. otočnú bóju, nadplávaním metrov na II. otočnej, čím mu bol rátaný 
len medzičas na II. otočnej bóji a obsadil 23. miesto. Za ženy naša Lena 
Malinowska mala technický problém s vrtuľkou plavbomeru, čím mala 
skrátené metre, a tak podplávala hneď I. otočnú bóju. Skončila na 18. 
mieste z 18. štartujúcich. Po preverení vrtuľky plavbomeru sa jej vyrátal 
koefi cient na x1,03, čo spôsobilo skrátenie metrov pri disciplíne M-kurz. 

CONFÉDÉRATION MONDIALE DES ACTIVITÉS SUBAQUATIQUES

30th Masters Open European Underwater Orienteering 
Championships, Gyékényes Divecenter, 8/28/2022 - 9/3/2022

5 BUOY

CONFÉDÉRATION MONDIALE DES ACTIVITÉS SUBAQUATIQUES

30th Masters Open European Underwater Orienteering 
Championships, Gyékényes Divecenter, 8/28/2022 - 9/3/2022

STAR COMPETITION

CONFÉDÉRATION MONDIALE DES ACTIVITÉS SUBAQUATIQUES

30th Masters Open European Underwater Orienteering 
Championships, Gyékényes Divecenter, 8/28/2022 - 9/3/2022

M-COURSE
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2. 9. 2022 – piata disciplína – PARALLEL

nasadené ženy: Lena Malinowska
 muži:  Peter Durai, Radovan Sečkár, Miroslav Stoviček
 dĺžka trate: 221,5 m bez opráv na otočnej bójke

Je to disciplína Play-off , kde proti sebe plávajú dvaja súperi, kde rýchlejší 
postupuje. Je nutné sa trafi ť do 3 m cieľového pásma. Doobeda bola na 
programe kvalifi kácia. Všetci muži štartovali z ľava a všetky ženy štartovali 
z prava. Do fi nále Play-off  postúpilo prvých 16. Za ženy štartovala Lena 
Malinowska. V rýchlosti preplávala za svoju tyč, našla bohužiaľ nesprávnu 
tyč, ktoré sú vzdialené len 10 m od seba, čím sa dostala do cieľa v súperovej 
dráhe a tak nebola klasifi kovaná. Obsadila 16. miesto z 18 štartujúcich. Za 
mužov ostal Radovan Sečkár tesne pred bránami fi nále, keď malou chybou 
na tyči prešiel cieľom časom 2:32, čím obsadil 17. miesto z 23 štartujúcich. 
Miroslav Stoviček netrafi l pri dojazde na cieľ o kúsok cieľové pásmo, čím 
skončil na 21. mieste. Peter Durai si poplietol kurz pri odchode z tyče na 
cieľ a tak skončil úplne mimo teritória. Obsadil tak 22. miesto.

3. 9. 2022 – šiesta tímová disciplína – SCHÁDZANIE-B/ TEAM EVENT-B

nasadení: muži:  S1 – Peter Durai
  S2 – Radovan Sečkár
  S3 – Miroslav Stoviček
  S4 – Pavol Tancík
 dĺžka trate: najdlhší úsek 679,5 m
    
Variant B sa vyberá, ak je viditeľnosť vody väčšia ako 3-4 m. Štartuje sa len 
z dvoch štartov a na tyč A jednotlivci idú cez otočnú bóju. Z tyče A pokračujú 
dvojice sa na tyč B, kde sa stretne celý tím a cez dve otočné bóje musia 
šikanou prísť na cieľové pásmo, kde sa zmeria dosiahnutý čas a odchýlka 
na cieľovom pásme. Po štarte všetko vychádzalo na výbornú, na bode B sa 
stretol celý tím, no pri otočnej bójke D, došiel vzduch Peťovi Duraiovi. Jemu 
bolo zarátané len dosiahnutie otočnej bóje C. Do cieľa nás doviedol Miroslav 
Stoviček v pošte 3 doplávaných časom 9:26 a odchýlkou 4 m, ktorú zaplával 
Pavol Tancík, lebo sa cestou do cieľa trošku zatúlal. Nakoľko sme do cieľa 
doplávali len 3, uško nám o chlp 5. miesto. Svojim výkonom sme obsadili 
nakoniec pekné 6. miesto z 9. štartujúcich tímov. 

CONFÉDÉRATION MONDIALE DES ACTIVITÉS SUBAQUATIQUES

30th Masters Open European Underwater Orienteering 
Championships, Gyékényes Divecenter, 8/28/2022 - 9/3/2022

PARALLEL - KO

CONFÉDÉRATION MONDIALE DES ACTIVITÉS SUBAQUATIQUES

30th Masters Open European Underwater Orienteering 
Championships, Gyékényes Divecenter, 8/28/2022 - 9/3/2022

TEAM EVENT B

CELKOVÉ HODNOTENIE:

Celkovo hodnotím výpravu slovenskej reprezentácie ako úspešnú v rámci možností, ktoré máme na prípravu na 
našich vodách. Veľkou nevýhodou stále ostáva neucelené družstvo žien, kde v disciplíne MONK a Schádzanie 
prichádzame o dobré umiestnenia. Ideálne by bolo posilniť výpravu aj o juniorský tím, kde je stále veľká šanca 
na získanie cenných kovov. Našej seniorskej výprave chýba kúsok rýchlosti, oproti mladším ročníkom. Ak by sa 
podarilo na tom popracovať, ešte stále by bola šanca na skvelé umiestnenia. Oživenie mladšími ročníkmi by 
bola celá výprava lepšie konkurencieschopná. No aj napriek tomu sme zaznamenali skvelý úspech v disciplíne 
dvojíc – MONK v mužskej zostave Miroslav Stoviček a Radovan Sečkár, kde sme získali pekné umiestnenie 
5/10. Taktiež tímová disciplína Schádzanie nám priniesla skvelé umiestnenie 6/9 v zostave Peter Durai, 
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Radovan Sečkár, Miroslav Stoviček, a Pavol Tancík. Tento rok sme sa v mužských individuálnych disciplínach 
neprebojovali do prvých desiatok, za čo môže aj dvojročná nechcená prestávka z dôvodu COVID pandémie. 
Najlepšie umiestnenie v jednotlivcoch zaznamenal Miroslav Stoviček v najťažšej disciplíne Hviezda 14/23.  
Našej jedinej žene Lene Malinowskej táto sezóna nepriala, ale odniesla si cenné poznatky, ktoré zúročí vo svojej 
ďalšej novej sezóne. Najlepším členom výpravy sa stal tento rok stal Miroslav Stoviček, za čo mu patrí veľká 
gratulácia. Tak isto patrí gratulácia aj tímovým disciplínam, kde sa zaplávali skvelé výsledky.

V Bratislave 30. 9. 2022 Spracoval tréner výpravy: Radovan Sečkár


