
Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, Bratislava. 
 

PROTOKOL Z PRETEKOV 

 
Protokol z pretekov:  Majstrovstvá Slovenska v Nočnom orientačnom behu. 
 
Vyhlasovateľ:   Slovenský zväz orientačných športov. 
 
Organizátor:    Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, Bratislava. 
 
Technické zabezpečenie:  TJ Rapid Bratislava, Oddiel orientačného behu, http://www.tjrapid.sk/ob 
 
Dátum:      12.6.2015 (piatok) 
 
Klasifikácia pretekov:  Otvorené nočné preteky jednotlivcov s určeným poradím KS. Víťazi všet-

 kých majstrovských kategórií získali titul "Majster Slovenska v nočnom 
OB", okrem kat. M-18 kde štartoval iba 1 pretekár, W-18 kde štartovali 
iba 2 pretekárky a W55 ktorá nebola obsadená. 

 
Centrum a miesto pretekov: Areál biofarmy Príroda, Stupava.  
 
Opis terénu:   Listnatý les, prevažne veľmi dobre priebežný s veľkou hustotou ciest a 

s množstvom výrazných stromov. V západnej časti mapy bol les hustejší,               
s mnohými násypmi a menšími terénnymi prvkami.  V teréne bolo 
viacero nezmapovateľných úzkych chodníčkov vyšliapaných divou 
zverou. V západnej časti mapy museli pretekári prekonávať nepríjemný 
podrast, ktorý bol miestami vysoký až nad kolená. V čase stavby tratí v 
tejto časti mapy podrast nebol vysoký a jeho nárast sa klimaticky nedal 
predvídať. 

 
Mapa:   Nočné Trniny, mierka 1:10000, ekvidištanta 5 m, stav apríl 2015, formát 

mapy A4. 

Funkcionári pretekov: riaditeľ pretekov:   Dušan Formanko, R1 
    hlavný rozhodca:   Milan Mazúr, R1  
    staviteľ tratí:    Milan Petrinec, R1 
    vedúci štartu:   Tibor Lanátor 
    vedúca cieľa:   Katarína Schenková, R2 
 
Jury:     Jury nebola zostavená lebo nebol podaný žiadny protest.  
 
Hodnotenie pretekov:  Preteky sa uskutočnili za príjemného teplého počasia s teplotou okolo 
  19o C. Štart bol intervalový, vyžrebovaný podľa pravidiel OB. Nevyskytli 

sa žiadne zranenia, ktoré by bolo treba riešiť prítomným profesionálnym 
zdravotníkom. Majstrovských pretekov sa zúčastnilo 67 pretekárov a 
verejných pretekov 20 pretekárov. Predpokladané časy pre víťazov ka-
tegórií boli dodržané podľa pravidiel OB. Neboli podané žiadne námietky 
ani protesty. Časový harmonogram pretekov bol dodržaný. 

 Usporiadateľ zabezpečil osvetlené prístrešky pre pretekárov a otvorenie 
reštaurácie do 01:00 hod. Po dobehnutí bola v cieli podávaná malinovka 
a k dispozícii hadica s tečúcou pitnou vodou na umývanie a osvieženie. 
Za ústretovosť a spoluprácu pri zabezpečovaní organizácie pretekov  
 ďakujeme majiteľom a personálu Biofarmy Príroda v Stupave. 

 
 Schvaľovacia doložka: Hlavný rozhodca schválil výsledky pretekov v celom rozsahu. 
  
           Dušan Formanko           Milan Mazúr 
            riaditeľ pretekov                   hlavný rozhodca 
 


