
Slovenský zväz orientačných športov 

PROTOKOL  Z  PRETEKOV 

Protokol z pretekov: Otvorené majstrovstvá Slovenska  v orientačnom behu 2014 na strednej trati 
  Akademické majstrovstvá Slovenska  v orientačnom behu 2014 

Otvorené majstrovstvá Slovenska 2014 v šprinte 
Otvorené majstrovstvá Slovenska 2014 štafiet 

 

Vyhlasovateľ:    Slovenský zväz orientačných športov (SZOŠ) 

    Slovenská asociácia univerzitného športu (SAUŠ) 

Organizátor:  Slovenský zväz orientačných športov (SZOŠ) 

Slovenská asociácia univerzitného športu (SAUŠ) 

 

Technické zabezpečenie:  Klub orientačného behu ATU Košice 

  

Dátum:     10. máj 2014 (sobota dopoludnia) MSR na stredných tratiach 

10. máj 2014 (sobota popoludní) MSR v šprinte 

11. máj 2014 (nedeľa) MSR štafiet 

  

Klasifikácia pretekov:    MSR na stredných tratiach: denné, otvorené preteky jednotlivcov v orientačnom 

behu na stredných tratiach s určeným poradím kontrolných stanovíšť 

MSR v šprinte:  denné, otvorené preteky jednotlivcov v orientačnom šprinte 

s určeným poradím kontrolných stanovíšť 

MSR štafiet:  denné, otvorené preteky 3-členných štafiet  v orientačnom behu 

s určeným poradím kontrolných stanovíšť 

Centrum a miesto pretekov:  MSR na stredných tratiach a MSR štafiet:   

lúka  v blízkosti jazera Izra v Slánskych vrchoch, 10 km od obce Slanec 

   MSR v šprinte:  ihrisko v mestskej časti Košice Západ (Terasa)  

Opis terénu:                MSR na stredných tratiach a MSR štafiet:   

Stredne kopcovitý, kontinentálny terén, s veľkým výskytom detailov  

pochádzajúcich z terénnych zosuvov a erózie. Terén bohatý na údolíčka, kôpky, 

ryhy, bažiny, kamene. Väčšinou listnatý les s veľmi dobrou priebežnosťou 

a viditeľnosťou a so stredne hustou sieťou lesných chodníkov a ciest.  

 

MSR v šprinte:   

Sídlisková zástavba s parkami a prevažne asfaltovými cestami a chodníkmi.  
 

Mapa:               MSR na stredných tratiach a MSR štafiet:  ISOM, stav jar 2014,  1:10 000, e = 5m;  

rozmer A4 (30 x 20 cm) 

 

MSR v šprinte:    ISSOM, stav jar 2014, 1:4 000, e=2,5m;  rozmer A4 (30 x 20 cm) 

  

 



Slovenský zväz orientačných športov 

PROTOKOL  Z  PRETEKOV 

  

Funkcionári pretekov: Riaditeľ pretekov:    Jozef Pollák 

Hlavný rozhodca:    Peter Sláma 

Asistent hlavného rozhodcu:   Zdenko Roháč   

Vedúci štartu:    Elena Papugová 

Vedúci cieľa:    Michal Simočko 

Stavba tratí:     Jozef Pollák   (stredná trať, šprint) 

                                František Papuga  (štafety)   

Dozor nad AMSR:    Ján Mižúr 

 

Jury:  Nebola zostavená pred pretekmi a ani ju nebolo treba zostavovať počas pretekov  

  

Hodnotenie pretekov:  Všetky tri súťaže prebehli bez závad a podľa časového harmonogramu. 

Neboli podané žiadne oficiálne námietky. Počas pretekov štafiet (v nedeľu) došlo  

k diskusii ohľadne započítavania neúplných štafiet za účelom udelenia 

majstrovských titulov. Nakoniec sa postupovalo v súlade s výkladom pravidiel 

a všetky nejasnosti boli vysvetlené.  

V cieli pretekov bola po oba dni zabezpečená zdravotná služba, ktorá ošetrila 

zopár drobných zranení. Ako najvážnejšie zranenie sa ukázalo výron členku 

u pretekára Glončáka.  

V sobotu za príjemného slnečného počasie súťažilo na MSR na stredných tratiach 

282 súťažiacich, na MSR v šprinte 279 súťažiacich.  

Počas celých nedelňajších pretekov MSR štafiet bolo daždivé počasie. 

 

 

 

Schvaľovacia doložka: Hlavný rozhodca schválil výsledky všetkých troch súťaží v plnom rozsahu 

 

 

 

Jozef Pollák, riaditeľ pretekov      Peter Sláma, hlavný rozhodca 

 


