
Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, Bratislava. 
 

PROTOKOL Z PRETEKOV 

 
Protokol z pretekov:  Slovenský rebríček jednotlivcov v 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:      14.6.2015 (nedeľa) 
 
Klasifikácia pretekov:  Otvorené denné preteky jednotlivcov s určeným poradím KS na dlhej  

  trati.                                 
                                                
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 nepríjemným podrastom, miestami až do výšky pása, s mnohými 
násypmi a menšími terénnymi prvkami.  V teréne bolo viacero 
nezmapovaných úzkych chodníčkov vyšliapaných divou zverou.  

 
Mapa:   Trniny - Long1, mierka 1:15000, ekvidištanta 5 m, ISOM2000, stav apríl 

2015, (pre kategórie M-18, M-20, M21-E, M21-B, M35-, W-18, W21-E, 
W35-)  
Trniny – Long2, mierka 1:10000, ekvidištanta 5 m, ISOM2000, stav apríl 
2015, (pre ostatné kategórie) 

  

Funkcionári pretekov: riaditeľ pretekov:   Dušan Formanko, R1 
    hlavná rozhodkyňa:   Beata Vávrová , R1  
    staviteľ tratí:    Marián Mikluš , R3 
    vedúci štartu:   Tibor Lanátor 
    vedúci cieľa:   Dušan Rybár 
 
Jury:     Jury nebola zostavená, nakoľko nebol podaný žiadny protest.  
 
Hodnotenie pretekov:  Preteky sa uskutočnili pri veľmi teplom slnečnom počasí s teplotou okolo 

31oC.  
Štart bol organizovaný ako intervalový podľa vyžrebovanej štartovnej 
listiny, okrem kategórie RD (so sprievodom). 
Z dôvodu technickej chyby na štartovacích hodinách bol organizátorom 
posunutý nulový štart o 8 minút. V ostatných bodoch bol časový harmo-
nogram dodržaný. Počet zúčastnených pretekárov bol 225. 

 Pre kategórie s plánovaným dosiahnutým časom víťaza nad 60 minút 
bola približne v dvoch tretinách trate na kontrolnom stanovišti k dispozí-
cii na občerstvenie voda. Na štarte bola voda a na zhromaždisku voda 
a iontové nápoje pre všetkých. Na zhromaždisku bol zabezpečený dosta-
tok pitnej vody na osvieženie aj umývanie. 

 Jeden pretekár z kategórie M-10 bol presunutý vo výsledkoch do kategó-
rie RD potom, ako jeho rodič sám športovo oznámil hlavnej rozhodkyni, 
že ho na trati sprevádzal. 
Pre najmenšie deti bola zorganizovaná Obrázková trať na zhromaždisku. 
Predpokladané časy podľa pravidiel OB neboli dodržané v deviatich kate-
góriách, W-10, M-12, W-12, W45-, W55-, W60-, M65- boli víťazné časy 
vyššie a v kategóriách M45- a W50- boli víťazné časy kratšie o viac ako 
15% od predpokladaných časov uvedených v pravidlách OB. 



Niektorí pretekári sa sťažovali na skutočnosť, že usporiadateľ vzhľadom 
na veľmi teplé počasie neposkytol občerstvenie aj pre trate s kratšími 
plánovanými víťaznými časmi.  
Neboli riešené žiadne námietky a teda ani protesty.  
Preteky sa obišli bez úrazov, prítomný profesionálny zdravotník ošetril 
jednu odreninu nohy. Nikto z tepla neskolaboval, jednému pretekárovi sa 
však ešte na druhý deň po pretekoch točila hlava. 
Po pretekoch prebehlo vyhlásenie výsledkov. V kategóriách RD, M,W-10 
boli odmenení všetci pretekári. V kategórii K3 a N bol odmenený víťaz a 
v ostatných kategóriách boli odmenení prví traja pretekári. 
Za ústretovosť a spoluprácu pri zabezpečovaní organizácie pretekov  
 ďakujeme majiteľom a personálu Biofarmy Príroda v Stupave. 

 
 Schvaľovacia doložka: Hlavná rozhodkyňa schválila výsledky pretekov v celom rozsahu. 
 
 
         
            

Dušan Formanko       Beata Vávrová    
riaditeľ pretekov                        hlavná rozhodkyňa   
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