
Slovenský zväz orientačných športov 

PROTOKOL  Z  PRETEKOV 

 

Protokol z pretekov: majstrovstvá Slovenska v OB na stredných tratiach 

 majstrovstvá Slovenka v OB štafiet  

 

Vyhlasovateľ:  Slovenský zväz orientačných športov 

Organizátor:  Slovenský zväz orientačných športov 

Technické zabezpečenie:  ŠK Hadveo Banská Bystrica, Tipo TKE Budapešť 

 

Dátum:    25.6.2016, sobota, MSR v OB na stredných tratiach 

26.6.2016, nedeľa, MSR v OB štafiet 

Klasifikácia pretekov:  sobota: otvorené denné preteky jednotlivcov s určeným poradím KS, 

koeficient E,C 

 nedeľa: preteky štafiet  

 

Centrum a miesto pretekov:  Banská Bystrica, obec Malachov, lokalita Ortúty (48.717°N, 19.028°E)  

Opis terénu:  Horský terén v nadmorskej výške 700 – 900 m, s  rôznorodou 

priebežnosťou a množstvom technických detailov po zosuvoch pôdy 

a historickej banskej ťažbe. 

Mapa:  „Čisto prírodný zážitok“, ekvidištanta 5 m, stav jar 2016, podľa 

štandardu ISOM 2000, rozmer A4. preketegórie M -14 až M 21- a w 

-14 až W 21- bola použitá mierka  1:10 000, pre kategórie M 35-  
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a starši, W 358- a staršie a pre nemajstrovské kategórie bola 

použitá mierka 1:7 500.   

  

Funkcionári pretekov: Riaditeľ pretekov:   Igor Patráš / Zoltán Miháczi  

Technický riaditeľ:  Andrej Patráš /  Tamás Tóth   

Hlavný rozhodca:   Martin Václavík / Gábor Kovács  

Vedúci štartu:   Rastislav Szabó 

Vedúci cieľa:   Joxeba Agirre 

Autor tratí:    Štefan Šurgan  

 

Jury:  nebola zostavená  

  

Hodnotenie pretekov:  Preteky prebiehali za horúceho letného počasia, pričom v sobotu popoludní 

a v nedeľu ráno boli lokálne búrky so silným vetrom. Časový harmonogram bol dodržaný okrem 

dvoch prípadov: v sobotu bolo pre búrku prerušené a nedokončené vyhlásenie výsledkov, v 

nedeľu bol štart prvých úsekov pre hroziacu búrku na poslednú chvíľu odložený o 30 minút. 

Vyhlásenie výsledkov za oba dni tak prebehlo v nedeľu a trvalo 2 hodiny. Osobitne boli 

dekorovaní prví traja v každej kategórii v majstrovstvách Slovenska, osobitne prví traja 

v majstrovstvách Maďarska a osobitne boli vecnými cenami odmenení prví traja v celkovom 

poradí BBO Cup-u 2016.  

Pretekov sa zúčastnilo 1100 pretekárov celkom z piatich krajín (Česká republika, Maďarsko, 

Lotyšsko, Slovensko, Rumunsko). V priestore centra pretekov boli vytvorené dostatočné 

parkovacia kapacity (aj vďaka účastníkom, ktorí poslúchli výzvu v pokynoch a snažili sa 

o vyťaženie áut), možnosti občerstvenia, núdzové umývanie a dostatočný počet WC. K dispozícii 

boli tiež stánky so športovými potrebami, zameranými na orientačný beh. Priestor cieľovej arény 

bol pokrytý Wi-Fi signálom a pretekári mali možnosť sledovať výsledky, premietané  na dvoch 

televíznych obrazovkách. 

V sobotu sa štartovalo z dvoch štartov, pričom z menej vzdialeného (Štart 2, 300 metrov od 

parkoviska) štartovali najstaršie majstrovské kategórie (W 65-, W 70-, M 75-, M 80-) plus detské 

kategórie do 12 rokov a zo vzdialenejšieho štartu (Štart 1, 1100 metrov) všetky ostatné kategórie. 

Miesta štartov boli zvolené vhodne, keď čakajúci pretekári mohli sledovať vybiehajúcich iba pár 

desiatok metrov, kým sa títo stratili buď za obzorom alebo v lesnom poraste.  

Dobre bol vyriešený systém karantény, ktorá bola rozdelená na dve časti: v cieľovej aréne sa 

medzi 12:00 a 14:00 mohli a museli zdržiavať iba pretekári, ktorí už dobehli, kým ostatní mohli 

byť v priestore parkoviska. Po 14:00 museli byť všetci dovtedy neodštartovaní pretekári 

(kategórie zo Štartu 1) v karanténe pred priestorom štartu.  

Náročnosť tratí zodpovedala úrovni podujatia, časy víťazov majstrovstiev Slovenska boli oproti 

smerným časom (Pravidlá OB SZOŠ, čl. 9.11.) na hornej hranici intervalu, resp. tesne nad ňou.  
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V pretekoch štafiet boli smerné časy dodržané v kategóriách M -14, M -18, M 19- a W 19-, 

v ostatných siedmich kategóriách boli prekročené – okrem kvality štartového poľa (W -18: jediná 

štafeta!) zohrali svoju  úlohu aj dve vyššie spomenuté búrky, keď terén z bežecky ťažkou 

podložkou bol navyše namoknutý.  

S vopred daným súhlasom Sekcie OB SZOŠ sa uplatnili dve zmeny oproti platným predpisom 

SZOŠ:  

- pri zostavovaní štartovej listiny majstrovstiev Slovenska na stredných tratiach nebolo  

štartové poradie určené podľa čl. 2.2.4. Súťažného poriadku OB SZOŠ, ale bol uplatnený 

nasledujúci postup: V kategóriách M -14 až M 21- a v kategóriách W -14 až W 21- bola 

v každej kategórii na koniec štartovej listiny nažrebovaná „červená skupina“, v ktorej boli 

zaradení pretekári podľa stavu Slovenského rebríčka jednotlivcov k 15.11.2015. Do 

červenej skupiny bola zaradená 1/3, ale zároveň maximálne 10 najlepších pretekárov 

v každej kategórii. Zvyšní pretekári vo vyššie uvedených kategóriách boli žrebovaní bez 

ohľadu na umiestnenie v rebríčku. V ostatných majstrovských kategóriách, t.j. od M 35-, 

resp. W 35- vyššie boli všetci pretekári žrebovaní bez ohľadu na umiestnenie v rebríčku. 

- pri majstrovstvách Slovenska štafiet neboli druhé úseky v kategóriách M 19-, W 19-,        

M 35- ,W 35- , M 45-, W 45-, M 55-, W 55- kratšie (Súťažný poriadok OB SZOŠ, čl. 

2.4.1.), ale rovnocenné s prvým a  tretím úsekom. 

Námietky ani protesty neboli podané. Zdravotná služba bola po oba dni zabezpečená sanitkou 

a lekárom z rýchlej záchranej služby. Drobné zranenia (škrabance, odreniny) boli ošetrené na 

mieste, žiaden pretekár nepotreboval odvoz na ďalšie ošetrenie.  

Podujatie prebehlo úspešne vďaka dlhodobej koordinovanej príprave klubov ŠK Hadveo Banská   

Bystrica a Tipo TKE Budapešť. Každý z klubov prispel materiálnym aj personálnym 

zabezpečením, každá z činností bola obsadená organizátormi aj zo slovenskej aj z maďarskej 

strany.  

 

Schvaľovacia doložka: Výsledky majstrovstiev Slovenska na stredných tratiach schválil 

hlavný rozhodca na mieste v celom rozsahu. Pri pretekoch štafiet 

hlavný rozhodca zmenil limit na absolvovanie úseku z pôvodných 

90 minút na 120 minút a výsledky schválil na mieste.  

 

Igor Patráš, riaditeľ pretekov    Martin Václavík, hlavný rozhodca 

 


