
MS IFSS 2022 ON-SNOW 

HAMAR NÓRSKO  

 

V dňoch 23-27. februára 2022 sa 

konali v Nórsku v regióne Innlandet 

v blízkosti mesta Hamar v osade Gåsbu 

majstrová sveta IFSS na snehu. 

Šampionát bol presunutý práve sem, 

z pôvodne plánovanej švédskej Åsarny, 

z dôvodu nedostatku snehu. Organizátori 

v Gåsbu boli na šampionát vynikajúco 

pripravení, a snehu bolo viac než 

dostatok. Trate boli dokonale pripravené, 

na náš stredoeurópsky vkus síce menej 

značené, ale to v konečnom dôsledku 

vôbec nevadilo, lebo psy nemali kam 

uhnúť z vopred pripravených tratí. Organizátori za približne mesiac odviedli naozaj veľký kus práce. 

Atmosféra v mieste bola úžasná. Slovenský tím, po skoro dvojročnej, mal konečne možnosť reálneho 

zrovnania sa so svetovou špičkou.  

Cesta mala približne 1800 km a zhodne sme ju absolvovali autami do Rostocku, odtiaľ 

trajektom do Trelleborgu a následne diaľnicou až do Hamaru. Cesta na trajekt bola sprevádzaná 

orkánom Eunice, ktorý ovplyvňoval aj cestu trajektom. 

Začiatok týždňa bol sústredený na tréningy a prehliadky tratí, 

ktoré už boli pripravené a označené. V utorok už mal celý tím 

veterinárne prehliadky úspešne za sebou. V tomto bode by 

som rada podotkla, že je vhodné do chiplistu písať meno psa 

z PetPasu a nie bežné oslovenie.  V stredu nás čakal prvý 

teamleadermeeting po ktorom sa rozdávala prvá časť 

štartovných čísiel a čipov pre pretekárov, ktorí pretekali od 

štvrtku.  

Trate pre bežkárov so psami boli vedené po priľahlom 

miestnom bežkárskom štadióne, a líšili sa od tratí pre saňové 

disciplíny. Podľa slov bežkárov boli rozhodne technickejšie 

a kopcovitejšie než saňové trate.  Saňové trate pre šprintové kategórie začínali všetky popod drevený 

mostík, približne dvojkilometrovým kolečkom po ktorom sa tím vrátil cez drevený mostík do priestoru 

„štadiónu“, kde sa opäť ukázal divákom, a ďalej pokračoval podľa dĺžky svojej trate na ďalšiu časť. 

Saňové trate boli obecne rýchle, plné zákrut a len mierne zvlnené. Hromadné štarty pre kategóriu SP4 

aj pre štafety vynechávali dvojkilometrový začiatok s mostíkom a štartovali zo štadiónu priamo do 

priestoru tratí. Cieľ bol vždy na rovnakom mieste, dobre značený a pre psy veľmi dobre čitateľní. 

Trate boli každý deň strojovo upravované, kvalita snehu bola dobrá. Počasie na preteky bolo veľmi 

príjemné. Teploty sa držali pod nulou a keď sa oprelo slniečko, bolo vonku veľmi príjemne.  

V prvý deň pretekov, vo štvrtok začínali pretekať kategórie SP2,kde sme mali svojich 

zástupcov v podobe Lucie Pelikánovej, Mariany Kotuliakovej a kategórie SP4 v podobe Andreja 



Drábika. Pretekárky v kategórií SP2 pretekali 

v rovnakej kategórií aj v piatok a v sobotu. 

Kategória SP4 bola dvojkolová a teda 

vyhodnotená po druhom dni. Andrejovi 

Drábikovi sa v tejto kategórií podarilo umiestniť 

na prvom mieste s časom 29:51 ( súčet oboch 

dní ) a približne 10 s náskokom pred druhým 

v poradí.  Každý večer sa konal ceremoniál, kde 

sa vyhlasovali kategórie, ktoré v ten deň svoj 

pretek dokončili.  

V piatok začal pretek pre Jakuba 

Reguliho s jeho šesťzáprahom. Pretekali na 12km trati. Tento deň, zároveň pretekal náš jediný 

pretekár v kategórií so psom na bežkách, Ján Mikuš. Ten vo veľmi silnej konkurencií skončil, v tomto 

jednokolovom preteku, s časom 29:18 na 13,6 km trati.   

Kategória SP4MS mala svoj jednokolový pretek v sobotu. Po raketovom masovom štarte sa 

podarilo Andrejovi Drábikovi umiestniť opäť na prvom mieste, a nám to dalo možnosť si pri 

večernom ceremoniály opäť pustiť slzičku 

pri Slovenskej národnej hymne. 

V kategórií skončil s časom 10:43,5 

a náskokom asi 7 sekúnd pred druhým 

pretekárom.  

Sobota bola zároveň posledným 

dňom preteku pre kategóriu SP2. Lucia 

Pelikánová skončila s celkovým časom 

27:53 a Mariana Kotuliaková s časom 

30:11. Časy sú súčtom troch dní preteku.  

Nedeľa bola posledným dňom 

preteku. Pre Jakuba Reguliho a jeho tím to 

bol v kategórií SP6 posledný deň preteku. Po napínavom súboji na trati sa mu bohužiaľ nepodarilo 

ukoristiť medailu a skončil na nepopulárnom 4. mieste. S časom 1:03:19 mu chýbalo na medailové 

umiestnenie len 16 sekund. 

oslednou časťou šampionátu v Gåsbu boli štafety. Slovenskú štafetu sme mali zloženú z bežkára – 

Jána Mikuša, Lucie Pelikánovej za kategóriu sane s dvoma psami a dvojnásobného zlatého medailistu, 

Andreja Drábika, za kategóriu sane so 4 psami. Štafety sú vždy veľmi divácky populárne a jedná sa 

o jeden z najúžasnejších zážitkov šampionátu. Ján Mikuš mal na štarte viac ako smolu – odopla sa mu 

lyža. Vyštartoval teda posledný s výraznou stratou. To mu ale nezabránilo sa trati prebojovať cez 

súperov. Po prvej časti trate – kde bežkári prechádzali opäť okolo štadiónu plného divákov, bol už na 

5. mieste. Do priestoru odovzdávania štafiet prišiel druhý. Vynikajúci výkon. Bohužiaľ, druhej štafete 

sa nedarilo a na psíky pravdepodobne doľahla únava z predošlých dní. Výsledok sa nepodarilo 

zachrániť ani poslednému tímu štafety a Slovenská štafeta tak skončila na 9. mieste. Pre pretekárov to 

bola veľká skúsenosť.  

Priebeh pretekov a online výsledky bolo možné celú dobu preteku sledovať online. Zároveň bolo 

možné sledovať priame prenosy Barbory Levíčkovej, ktoré sú ešte stále k dispozícií na facebook 

stránkach Mushgo.  

Slovenskú reprezentáciu tvorilo 5 pretekárov. Pretekali v 5 kategóriách + štafeta dokopy s 15 psami. 

V hodnotení národov, sme vďaka dvom zlatým medailám Andreja Drábika skončili na 5. mieste z 20 

zúčastnených národov.  



Ako tím líder by som chcela všetkým, a naozaj všetkým poďakovať za priateľskú atmosféru, 

vzájomnú podporu a pochopenie. Ďakujem.  

 

Dĺžky tratí pre jednotlivé disciplíny :  
SM1, SW1, SM2, SW2, SM1M 40 - 13,6 km 

SWJ, CWJ - 9,2 km 

CM, CW - 12,9 km 

SP2 - 4,8 km 

SP4, SP4J - 8,5 km 

SP4MS - 6,5 km 

SP6 - 12 km 

SP8 - 16 km 

SPU - 22,5 km 

MD6 - 43 km 

RELAY - 7,8 + 6,5 +6,5 km 

 

Výsledky podľa dní :  
Piatok :  

SM1 – Ján Mikuš - 17. miesto (čas: 29:18,8 strata: 02:14,9)  

SP4 – Andrej Drábik - 1. miesto (čas: 29:51) 

 

Sobota :  

SP2 – Lucia Pelikánová - 13. miesto (čas: 27:53,0 strata: 02:20,0) 

SP2 – Mariana Kotuliaková - 24. miesto (čas: 30:11,0 strata: 04:38,0) 

SP4MS – Andrej Drábik - 1. miesto (čas: 10:43,5) 

 

Nedeľa  

SP6 – Jakub Reguli - 4. miesto (čas: 1:03:19 strata: 02:53,0) 

RELAY - štafeta SVK (SM1 – Ján Mikuš, SP2 – Lucia Pelikánová, SP4 – Andrej Drábik) - 9. místo 

(čas: 41:53,9) 

Celkové výsledky tu : https://ifssevents.net/upload/document/results/RESULTS_IFSS_On-

Snow%20WCh_WM_2022.pdf  
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