
Výzva Spravme, čo je správne  ako reakcia na MSR v šprinte 4.6.2011 v Pezinku 

Vážení priatelia férového športovania, 

s okolnosťami majstrovstiev Slovenska v šprinte 2011 som sa oboznámil rozhovormi s niekoľkými 
jeho aktérmi až na druhý deň po ich konaní. Takmer mi vyrazili dych. Ak by niekto chcel namietať 
nebol si pri tom, nemontuj sa do toho, tak ho upozorňujem na fakt, že v rovnakej, ak nie horšej 
situácii je hlavný rozhodca týchto pretekov Daniel Kuna. 

Možno poznáte tragikomickú príhodu slovenského reprezentanta Víta Pospíšila, ktorý si na 
vrcholnom svetovom podujatí do držiaka opisov založil aktuálne opisy kontrol pod nejaké z dávno 
minulých pretekov. Preteky boli preňho tým pádom dopredu stratené. Za toto si však Vítek mohol 
sám. Ako k tomu však prídu účastníci pretekov, ktorým pascu v podobe dvoch verzií opisov, jednej 
správnej na mape a druhej nesprávnej na štítkoch, pripraví sám usporiadateľ??? Navyše išlo 
o šprint, disciplínu, v ktorej o poradí veľmi často rozhodujú sekundy, na vrcholných svetových 
podujatiach dokonca desatiny. Na šprinte pretekár jednoducho nemá čas detektívnym spôsobom 
zisťovať, ktoré z opisov sú správne. Má riešiť úplne iné úlohy. Pretekári, ktorí počas pretekov 
chybu usporiadateľa pochopili neskôr alebo vôbec nie, boli veľmi neférovým spôsobom pripravení 
o čas a psychickú pohodu v porovnaní s pretekármi, ktorí ju pochopili hneď alebo na ňu neprišli 
vôbec, lebo opisy nekontrolovali. Chceme takto vychovávať orientačných bežcov, ktorí ignorujú 
kódy a opisy kontrol? Alebo takých, ktorí v situácii Vítka Pospíšila začnú rozmýšľať, či im zlé opisy 
náhodou nepripravil organizátor majstrovstiev sveta? Pre mňa osobne je to jasné – organizátor 
pretekov svojou nedbalosťou uviedol mnohých pretekárov do závažného omylu, ktorý určite 
ovplyvnil výsledky pretekov. A toto samo o sebe je dostatočným dôvodom na zrušenie pretekov vo 
všetkých kategóriách, v ktorých sa nesprávne opisy vyskytli. 

Preto vyzývam: 

- hlavného rozhodcu pretekov Daniela Kunu, aby neschválil výsledkový protokol MSR 2011 v 
šprinte v kategóriách, v ktorých sa nesprávne opisy vyskytli. 

- klub orientačného behu Sokol Pezinok, aby vrátil štartovné všetkým pretekárom, ktorým 
neumožnil férovú majstrovskú súťaž v šprinte 

- Slovenský zväz orientačných športov, aby klubu OB Sokol Pezinok nevyplatil dotáciu za 
organizáciu MSR v šprinte 2011 a to nielen z dôvodu chybných opisov, ale aj mapy 
s nesprávnym značkovým kľúčom a stavby tratí, ktorá nezodpovedala charakteru disciplíny 
šprint 

- Sekciu orientačného behu, aby prepracovala Súťažný poriadok a ostatné relevantné 
predpisy tak, aby čisto formálno-právne a procesné dôvody nebránili spravodlivému 
vybaveniu oprávnených a vecne odôvodnených protestov pretekárov a aby neregulérne 
preteky mohli byť vždy bez zbytočných prieťahov zrušené 

Nevyzývam medailistov na vrátenie medailí. To by bolo len ďalším trestaním obetí chyby 
usporiadateľa. Tento problém ponechávam otvoreným – ako ranu, ktorú utrpel duch orientačného 
behu na Slovensku. Tí ktorí o MSR v šprinte 2011 vedia svoje, si aj o týchto medailách budú 
myslieť svoje, podobne ako tí, ktorí boli pri súťaži štafiet na MS 2009 v Maďarsku. 

Na záver si dovolím malý postreh: to, že sa tieto choré preteky konali pri Psychiatrickej nemocnici 
Philippa Pinela je akiste len irónia osudu, ale to, že nám ich ponúkli v kolíske slovenského 
orientačného behu v Pezinku, je veľmi závažný prejav toho, že choré sú nielen tieto preteky. 
Zatúžme spolu po zdraví ducha nášho športu predtým, než bude neskoro. 

 

V Bratislave, 8.6.2011      Martin Bednárik  


