
Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, Bratislava. 
 

PROTOKOL Z PRETEKOV 

 
Protokol z pretekov:  Majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu štafiet v šprinte. 
 
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:      13.6.2015 (sobota) - štafety 
 
Klasifikácia pretekov:  Majstrovstvá SR v orientačnom behu štafiet, otvorené denné preteky  
    dvojčlenných zmiešaných štafiet v šprinte, s určeným poradím KS.  
    Štafetu tvorí jeden muž a jedna žena, každý absolvuje dva úseky.  
    Štafetu rozbieha (1.úsek) žena. V kategórii OPEN je zloženie štafety bez 
    obmedzenia pohlavia. Víťazi všetkých kategórií, okrem Open, získavajú 
    titul "Majster Slovenska v OB". 
 
Centrum a miesto pretekov:    Areál SAV, Spoločenské centrum, Dúbravská cesta 9, Bratislava. 
 
Opis terénu:    Na malom území (0,3 km2) sa striedajú veľmi rôznorodé krajinné typy 
    od starostlivo upravených parkov s roztrúsenými budovami cez výrobno
    -skladovú zónu, výsypky historického stavebného odpadu zarasteného 
    lesom až po pôvodné sezónne podmáčané jelšiny a preslnené dubiny a 
    jaseniny, často s krovitým (väčšinou nepichľavým) podrastom. Výškové 
    rozpätie je 165 – 215 m n.m., väčšina terénu je na mierne naklonenom 
    svahu prechádzajúcom do roviny, iba okrajové časti a oblasti s  
    terénnymi úpravami sú strmšie. 
 
Mapa:     SAV – Patrónka, v norme ISSOM, M=1:4000, E=2m, A4, máj 2015. 
 
Funkcionári pretekov: riaditeľ pretekov:   Dušan Formanko, R1 
    hlavný rozhodca:   Ján Furucz, R1 
    staviteľ tratí:    Juraj Šmelík, R1 
    vedúci štartu:   Tibor Lanátor 
    vedúci cieľa:   Ján Štubňa 
 
Jury:     Jury nebola zostavená, nakoľko nebol podaný žiadny protest.  
 
Hodnotenie pretekov:  Preteky sa uskutočnili za slnečného a mimoriadne teplého počasia pri 
    28 st.C, usporiadateľ zabezpečil dostatok občerstvenia a aj hadicu s 
    tečúcou pitnou vodou, ktorú bolo možné použiť na umývanie alebo  
    osvieženie. Počas pretekov sa nevyskytli žiadne vážne zranenia, ktoré by 
    bolo potrebné riešiť prítomným profesionálnym zdravotníkom. Časový 
    harmonogram bol dodržaný. Pretekov sa zučastnilo 97 dvojčlenných  
    štafiet. Námietky ani protesty neboli podané. Po pretekoch, v neskorých 
    hodinách, boli ešte podané dve upresňujúce vysvetlenie k diskvalifikácii 
    dvoch štafiet (TKA a SPE) kde sa vysvetlilo, že nešlo o problém razenia 
    SI, ale o orazenie iného (blízkeho) kontrolného stanoviska pretekárom. 
    Z dôvodu neodštartovania troch štafiet v kategórii MW 55- nebolo možné 
    udeliť majstrovský titul, medaile a diplomy. 
    Po ukončení pretekov prebehlo dôstojné vyhlásenie majstrovských  
    pretekov v NOB a zmiešaných štafiet. 
    Za ústretovosť a súčinnosť pri zabezpečovaní organizácie pretekov  
    ďakujeme SAV a správcovi jej areálu p. Róbertovi Hulanskému. 
 
Schvaľovacia doložka: Hlavný rozhodca schválil výsledky pretekov v celom rozsahu. 
 
 
  Dušan Formanko      Ján Furucz 
           riaditeľ pretekov                   hlavný rozhodca 


