
Zlatá cestička od Turčianskych Teplíc po litovské Druskininkai 

Klub ROB Medik Martin založil PaedDr. Šimeček Jozef v roku 1998. Od založenia sa 

v klube venuje rádiovému orientačnému behu. Je to šport, kde pretekári  po vyštartovaní 

vyhľadávajú v lese ukryté vysielače - kontroly (v dvoch pásmach 144MHz a 3,5MHz) 

pomocou prijímača. Podľa vekových kategórií vyhľadávajú od troch do piatich kontrol 

a musia to stihnúť v danom časovom limite. Víťazí pretekár s najväčším jemu predpísaným 

počtom kontrol a následne najlepším časom. 

    Klub sa už niekoľko rokov venuje výchove  mládeže a organizácii pretekov. V roku 

2015 sa ZROBS a Klub ROB MEDIK Martin uchádzali na medzinárodnej konferencii ARDF 

o organizovanie Majstrovstiev sveta  žiakov v roku 2017. Kandidatúra bola schválená 

a mohol sa začať kolotoč prípravných prác. Vzhľadom na lesnú lokalitu, ktorá bola na preteky 

vybraná, sa centrom súťaže stali  Turčianske Teplice. Priestor, ktorý bol pre danú vekovú 

kategóriu najvhodnejší na súťaženie bol medzi Dubovým a Skleným. Táto časť lesa bola  

nanovo zmapovaná,   aby bola aktuálna a zároveň bola rozšírená o ďalší priestor. Keďže danú 

lokalitu silno poškodzuje červotoč a bola nutná ťažba, značne to skomplikovalo 

organizátorom dodržať pôvodný plán pre stav tratí. O niečo jednoduchšie to bolo na mape, 

kde sa bežal šprint (rýchlostná disciplína, kde každý vysielač vysiela signál iba 12 sekúnd 

a pretekár sa musí v priebehu minúty rozhodnúť, v akom poradí ich absolvuje) lesopark pri 

Turčianskych Tepliciach.  

30. júna 2017 nastal deň „D“, kedy sa do Turčianskych Teplíc začali schádzať  pretekári z 15 

štátov, aby si zmerali sily v troch disciplínach: klasike na 144 MHz a 3,5 MHz a v šprinte. 

Nakoniec v dvoch chlapčenských a dvoch dievčenských kategóriách súťažilo spolu 175 

pretekárov. Medzi prihlásenými boli aj reprezentanti Slovenska, ktorých 80% sú 

členovia  klubu ROB Medik Martin. Staviteľom tratí bol PaedDr. Jozef  Šimeček, predseda 

klubu a vedúci Ústavu telesnej výchovy JLF UK v Martine. Organizácia takýchto veľkých 

pretekov vyžaduje aj silné zázemie a množstvo ľudí, ktorí zabezpečujú  ich plynulý chod. 

Medzi týmito „robotníkmi“ nechýbali členovia klubu, ktorí sa už prehupli do juniorských 

kategórií, ale aspoň takto chceli byť súčasťou tejto významnej udalosti.     

Želanie trénerov, ale hlavne pretekárov bolo jasné. Získať nejakú tu "placku " a urobiť 

radosť sebe aj všetkým priaznivcom tohto krásneho športu. Bolo naozaj úžasné, že sa 

celoročná námaha ako detí, tak aj trénerov manželov Šimečkových a pána Jurčíka, zúročila. 

Tento rok oproti tomu minulému, boli v reprezentácii úspešnejší chlapci v kategórii M14 a 

pozbierali viac medailí. Najjagavejší lesk mali zlaté v podaní Tomáša Jurčíka, ktorý získal 

titul majstra sveta v jeho obľúbenom šprinte (potvrdil svoju suverenitu v tejto disciplíne z 

minuloročného šampionátu ME v Oslo) a pridal k tomu aj titul v klasických pretekoch v 

pásme 144 MHz.  Výborné 7 miesto pridal v tejto disciplíne Michal Nosáľ, čo im dokopy 

vynieslo zlato v tímovej súťaži. Súčasťou tímu boli aj Vratko Pravňan a Matej Budiský. 

Zberačom zemiakov - teda získavaním nepopulárneho 4 miesta, bol Michal Nosáľ, ktorému v 

klasických pretekoch v pásme 3,5 MHz a v šprinte ostala práve "zemiaková" placka. 

Dievčatám v kategórii D16 v zložení Zuzana Buksová , Sophia Lilgová (obe Medik Martin), 

Terézia Kuriaková a Viktória Poljaková (obe ROB  Kysuca)  sa vďaka Sophii Lilgovej 

podarilo ukoristiť striebornú medailu v klasike  3,5 MHz ale v družstvách práve tú nešťastnú 

štvrtú priečku. Ovplyvnila to aj choroba, ktorá skolila Sophiu hneď po prvom dni a obrala ju o 

veľa síl. Mladšie žiačky bojovali v dvojici Katarína Cuninková (Medik Martin) a Paulína 



Vladárová ( ROB Turie). Alenu Kubalovú (Medik Martin) vyradilo zo súťaženia dlhodobé 

zranenie. Dievčatká však získavali prvé skúsenosti z takýchto veľkých pretekov a my veríme, 

že ich zúročia na budúci rok , keď takúto vrcholnú udalosť bude organizovať susedná Česká 

republika.     

Aj dospelých a juniorov čakali náročné vrcholné preteky - Majstrovstvá Európy, tiež  

v kúpeľnom meste, no tentoraz v litovskom Druskininkai. Na ich pleciach bola veľká 

zodpovednosť, veď úspechy žiakov zaväzovali. V prvej  individuálnej disciplíne tzv. 

foxoringu (kombinácia orientačného behu a ROB-ky) sa ešte nepodarilo dosiahnuť na 

medailové priečky, aj keď pekné 6. miesto v kategórii W35 Barbory Šimečkovej a 7. miesto 

Anny Šimečkovej v kategórii W50  boli prísľubom na lepšie umiestnenie v ďalšie dni. 

A naozaj. Druhý deň to prišlo. Tituly majstrov Európy v disciplíne šprint získali Jozef a Anna 

Šimečkovci,  a tak stáli tesne po sebe na najvyššom stupni a mohli si zaspievať štátnu hymnu . 

Tretí deň, kedy sa bežala prvá klasika priniesla medailové umiestnenie našej výprave vďaka 

veteránovi Jurajovi Turskému z  ROB klubu Turie a v juniorskej kategórii najlepšie 

umiestnenie v silnej konkurencii „ulovil“   Lukáš Račko.   Posledný súťažný  deň bol pre 

veteránske kategórie v znamení rýchleho pásma, teda 3,5 MHz, kde bolo treba mať rýchle 

nohy a sviežu myseľ, hlavné kategórie súťažili v  pásme 144 MHzz. A opäť vďaka výkonu 

Barbory Šimečkovej, ktorá ukoristila striebro v kategórii W35 a Anny Šimečkovej, ktorá 

získala druhý titul majsterky Európy si mohla naša výprava pripísať ďalšie medailové 

umiestnenia. V tímovej súťaži muži získali tretiu priečku a juniorom len tesne ušla bronzová 

medaila a napokon skončili na nepopulárnom štvrtom mieste..   

Sme radi, že sa nám nakoniec podarilo prejsť zlatou cestičkou od žiackych 

majstrovstiev až po tie „dospelácke“ a priniesť domov pár cenných kovov, ktoré sú 

zadosťučinením za vynaloženú celoročnú námahu ale aj záväzkom do budúcnosti. Aby 

takýchto krásnych zlatých cestičiek bolo čo najviac. 

 

 

PaedDr. Jozef Šimeček 

 



 

Jozef Šimeček majster Európy Litva 2017 Druskininkai 

 

 

Rodina Šimečková po ME v Litve 



 

Anna Šimečková cviká maják (zlato zo šprintu a klasiky v pásme 3,5 MHz ) 

 

 

Slovenská výprava na ME v Litve , vzadu sú úspešní medailisti. 



 

Šimeček Jozef v cieli šprintu a oznámenie, že máme zlato 

 

 

Šimeček Jozef na dobehu do cieľa šprintu 



 

Členka klubu Medik Martin strieborná na majstrovstvách sveta 2017 v Turčianských 

Tepliciach 

 

 

Zlaté družstvo v zložení: Nosáľ, Budiský, Jurčík, Pravňan  



 

Účastníci MS v Turčianskych Tepliciach vedení trénermi Šimeček a Šimečková 


