
 
 
 

PROTOKOL 
 

Otvorené majstrovstvá Slovenskej republiky v orientačnom behu v šprinte  
 
 
Usporiadateľ:    Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, Bratislava 
Technické zabezpečenie: ŠK Sandberg Bratislava, Mesto Kremnica a Slávia TU Zvolen 
Centrum pretekov:   Kremnica, Štefánikovo námestie 
Dátum:    24.10.2015 
Mapa: Kremnica, mierka 1 : 4 000, 

e = 5m, formát A4 
Autori mapy:  Rado Jonáš, Martin Jonáš, Marek Urban, Matej Urban 

stav október 2015 
Opis terénu:  mestský terén – historické centrum mesta, záhrady a parky, ulice s 

rodinnými domami, sídlisko, pomerne kopcovitý terén. 
 
Funkcionári pretekov:  riaditeľ pretekov Radoslav Jonáš, R1 

hlavný rozhodca Peter Ďurčo, R1 
staviteľ tratí  Marek Urban  

    spracovanie výsledkov Martina Brňáková 
    štart   Emil Kukurugya 
    zhromaždisko  Barbora Vorlíčková, Štefan Brňák 
 
Hodnotenie:    Preteky sa uskutočnili podľa pravidiel OB a platného SP za 

pekného slnečného počasia. Časový plán štartu o 9.00  
bol dodržaný. 
Smerné časy pre preteky v šprinte boli o väčšine kategórií dodržané. 
Výraznejšie prekročené boli v kategóriách M21- o 26,3%, W21- 
o 18,2% a W55- o 17%, čo je viac, ako pripúšťajú pravidlá 
orientačného behu v čl. 9.17. 
Bol použitý raziaci systém SportIdent a časomiera bola zabezpečená 
usporiadajúcim klubom. Výsledky boli zverejňované priebežne. 
Opisy KS boli k dispozícii pred štartom pre všetky kategórie, pre 
nedostatok miesta neboli na mape vytlačené. 
Vyhlásenie výsledkov prebehlo so začiatkom o 17.00 pred budovou 
Mestského úradu v Kremnici. Víťazov dekorovali predseda SZOŠ, 
primátor mesta a riaditeľ pretekov. 
Sociálne zariadenia boli v budove Mestského úradu v Kremnici. 
Možnosti stravovania, či občerstvenia boli v reštauračných 
zariadeniach v Kremnici. 
Parkovanie bolo v meste na miestnych parkoviskách. 
Zdravotná služba bola zabezpečená doktorkou usporiadateľa. 
Usporiadateľ zabezpečil detský kútik v budove mestského úradu 
a detské preteky na námestí. Pretekov sa zúčastnilo 344 pretekárov zo 
4 krajín. 

 
Protesty a námietky:  Podané námietky boli vyriešené na mieste, protesty neboli podané.  
 
Schvaľovacia doložka:  Hlavný rozhodca schválil výsledky pretekov v plnom rozsahu.  
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Pred pretekmi prebehla intenzívna diskusia o tom, či Majstrovstvá SR 
v šprinte môžu, alebo nemôžu byť vyhlásené ako medzinárodné 
Majstrovstvá SR. Žiadame Konferenciu SZOŠ, aby prijala záväzné 
stanovisko k usporiadaniu Medzinárodných majstrovstiev SR 
v orientačnom behu ( aj OC a LOB) s možnosťou usporiadania oboch 
typov majstrovstiev. 

    
 

Peter Ďurčo, v.r.    Radoslav Jonáš, v.r. 
hlavný rozhodca     riaditeľ pretekov 
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