
 

Západná oblasť Slovenského zväzu orientačného behu 

MIKULÁŠSKE PRETEKY 2016  
13. kolo Oblastného rebríčka v OB Západná oblasť  

Protokol z pretekov 

Organizátor: Západná oblasť  Slovenského zväzu orientačného behu 

Klasifikácia: otvorené denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu v šprinte s určeným poradím kontrol 

Usporiadateľ: Športový klub VAZKA Bratislava 

Technické zabezpečenie: Športový klub VAZKA Bratislava 

Dátum a miesto konania: 4.12.2016, Stupava, penzión Intenzíva 

Funkcionári:  
Riaditeľ pretekov: Miroslav Lago /R2/ 
Hlavný rozhodca: Barbora Šmelíková /R1/ 
Staviteľ tratí: Peter Mlynárik /R2/ 
Tajomník: Eva Králová /R1/ 
Časomiera: Mikuláš Šabo /R1/ 
Vedúci štartu: Milan Kováč  
Mikuláš, Anjel a Čert 

Mapa:  
Stará mláka, mierka 1:4000, e=2,5 m, stav: november 2016, podľa kľúča ISSOM 2007, autor Peter Mlynárik, 
formát A4 
pre detskú trať : Intenzíva, mierka 1:750, stav november 2016, podľa kľúča ISSOM 2007, autor Miroslav Lago, 
rozmer A5 

Pre kategórie od MW-18 do MW55- bola mapa upravená, časť územia bola rozdelená na 4 alebo 6 obdĺžnikov 
alebo štvorcov , ktoré boli medzi sebou poprehadzované. Sever bol pri tom dodržaný. 

Opis terénu: intravilán obce, Stupavský park, rovinatý, ľahko priebežný, miestami sezónny podrast, s potokmi 
a potôčikmi, v časti bol les a pomerne strmý svah 

Zhodnotenie: Odštartovalo 403 pretekárov. Z toho vo verejných kategóriach /RD, N/ bolo 132 pretekárov. Na 
Detskej obrázkovej trati sa zúčastnilo 147 pretekárov. Preteky sa konali za príjemného decembrového 
počasia, slnečno, priemerná teplota okolo 0° C. Aj napriek tomu niektorí pretekári prišli do cieľa pekne 
zablatení, našťastie bez úrazov. Napriek množstvu prihlásených ľudí prezentácia prebehla pomerne rýchlo 
a bez zdržovania.Tento rok sme na štarte vytvorili 6 dlhších koridorov rozdelených podľa kategórií v rôznych 
farbách, ktorú mali pretekári aj na svojich štartovných číslach. Podarilo sa nám vyhnúť dlhému čakaniu a 
zabránili sme možnosti štartu v jednej minúte viacerými pretekármi v rovnakej kategórii. Toto riešenie splnilo 
svoj účel a budeme ho využívať aj na ďalších pretekoch.  

Tento rok sme použili ako orientačnú zábavku „ Mlynkovinu“ - „puzzle“ – skladačku, kde pretekári 
v kategóriách od MW18- až do MW55- mali v mape vloženú skladačku - puzzle, vytvorenú zo 4 alebo 6 
obdĺžnikov alebo štvorcov medzi sebou poprehadzovaných. Bolo treba dodržať poradie kontrol.  
Niektorí diskvalifikovaní pretekári zabudli oraziť kontrolu č.100 - zbernú kontrolu, niektorí neorazili kontrolu na 
trati alebo orazili nesprávnu. Žiadna kontrola nebola ukradnutá, zle umiestnená alebo premiestnená počas 
pretekov. 
Vo verejných kategóriách Nábor a RD sme za chýbajúcu kontrolu alebo nesprávne orazenú kontrolu pripočítali 
10 trestných minút. Vzhľadom na počet prihlásených sme sa rozhodli rozdeliť kategóriu RD podľa veku na dve 
kategórie RD1 a RD2. Niektoré deti chceli štartovať spolu so svojimi súrodencami aj napriek rozdielnemu 
veku, čo im bolo umožnené, pretože túto kategóriu sme nevyhlasovali. 



 

Ako každý rok aj tento rok na Detskej obrázkovej trati mikulášske balíčky rozdávali Mikuláš, Anjel a Čert. 
Ostatní pretekári dostali mikulášsky balíček pri vyčítaní čipu. 
Výsledky boli priebežne aktualizované a vyvesené na výveskách. Po dobehnutí bol pretekárom k dispozícii 
teplý čaj a možnosť občerstvenia v bufete. 
Ako doplnkovú orientačnú disciplínu si záujemcovia mohli vyskúšať „Cintorín kontrol“. 
V niektorých okamihoch vznikal pri vyčítaní čipov dlhý rad pretekárov. Do budúcna sa budeme snažiť tento 
problém odstrániť, či už pridaním druhej vyčítacej krabičky s tlačiarňou alebo iným spôsobom. 
Vyhlásenie výsledkov prebehlo o cca 14,40 hod so 40 minútovým oneskorením oproti harmonogramu.  
Do budúcna určite musíme doriešiť v prihlasovacom systéme jednoznačné rozdelenie pretekárov do klubov 
registrovaných v SZOŠ a neregistrovaných. 
Žiadne protesty neboli podané aj napriek pomerne náročnej „Mlynkovine“. Staviteľ tratí preteky šťastne prežil a 
podľa ohlasov sa všetkým táto pikoška veľmi páčila. 

Ďakujeme hlavnému partnerovi Bratislavskému samosprávnemu kraju a ostatným partnerom: Penziónu 
Intenzíva, mestu Stupava, za tlač máp a ostatných materiálov firme Autrata a FaxCOPY, za ceny firmám 
SANASPORT, Manner, Eleven, AONE, Rybárstvu Stupava, drevorezbárovi Bandúrovi a DOBRÝM JABLKÁM. 

Ďakujeme všetkým organizátorom a ich pomocníkom za úspešný priebeh Mikulášskych pretekov 2016. 

Schvaľovacia doložka: Hlavný rozhodca schválil výsledky pretekov v plnom rozsahu. 


