
práva sekcie OB za rok 2014. 

V roku 2014 sa zloženie sekcie OB zmenšilo a pracoval ako 3-členná: Milan Petrinec - 

predseda, členovia sekcie - Martin Václavík, Ján Furucz.  

Športovo - technická oblasť  

Kvalita slovenských pretekov bola v roku na slušnej úrovni. Hrubé chyby z minulého roku sa 

už neopakovali, ale stále je čo zlepšovať. Samozrejme polovicou úspechu je orientačne 

zaujímavý terén a kvalitná mapa. Minuloročný model hodnotenia pretekov, ktorý sekcia OB 

uskutočnila širšou hodnotiacou komisiou sa tento rok nepodarilo uskutočniť, hlavne pre 

pracovnú zaneprázdnenosť členov sekcie. 

Je jasné, že naše kluby majú rôzne a neporovnateľné možnosti, kde je rozdiel, či súťaž 

organizuje klub s 10 členmi a vypomáhajú mu dobrovoľníci, ako mnohopočetný klub so širokou 

skladbou skúsených funkcionárov. A tak treba KOŠ Ružomberok, ŠK Sandberg Bratislava a 

hlavne klubu Čingov Spišská Nová Ves vyjadriť obdiv, že tak v oklieštenej zostave členov klubu 

dokážu zorganizovať kvalitné športové podujatia.  

 

Štatistika účasti v celoslovenských pretekoch v OB v roku 2014 (v rámci SR) 

Slovenský rebríček jednotlivcov 

CESOM  466 pretekárov 

Ružomberok  223 pretekárov 

Veľká cena Slovenska 357 pretekárov 
Karst Cup  750 pretekárov 
Spišský hrad  348 pretekárov 
 

Majstrovstvá Slovenska v roku 2014 
 
NOB   55 pretekárov  
Dlhá trať  303 pretekárov 
Šprintové štafety 106 štafiet (212 
pretekárov) 
Štafety   81 štafiet (231 
pretekárov) 
Stredná trať  282 pretekárov 
Šprint   279 pretekárov 
 

 

Komentár: 

Odhliadnuc od Karst Cupu, ktorý sa koná v jedinečnom prostredí Silickej planiny, je tohtoročný 

priemer na preteky SR,konané  v Slovenskej republike 348 pretekárov, čo je vysoko nad 

predchádzajúce roky, kde sa pohybovala na úrovni max. do 300 pretekárov. 

 

 
Štatistika účasti na pretekoch, hodnotených v celoštátnom rankingu: 
 

Kategória Celkom 
hodnotených 

Viac ako 7 
pretekov 

Kategória Celkom 
hodnotených 

Viac ako 7 
pretekov 

M -12 23 20 W -12 7 3 
M -14 21 10 W -14 11 7 
M -16 14 1 W -16 5 3 
M -18 12 7 W -18 7 6 



M -20 3 1    
M 21- 77 41 W 21- 38 17 
M 35- 27 12 W 35- 18 5 
M 40- 19 4 W 40- 18 10 
M 45- 27 11 W 45- 17 6 
M 50- 28 14 W 50- 12 6 
M 55- 21 8 W 55- 9 4 
M 60- 11 6 W 60- 4 1 
M 65- 6 1 W 65- 4 1 
M 70- 4 2 W 70- 1 0 
CELKOM 293 148 (50,5%) CELKOM 151 69 (45,7%) 
 
Poznámka: 

V súčte hodnotených celkom sú aj pretekári,  ktorí sa objavujú vo viacerých kategóriách. Reálne 

sa rankingu zúčastnilo 363 pretekárov. 

Celkom je v rankingu 2014 hodnotených  443 pretekárov, z toho 217, čiže 49% pretekárov 

absolvovalo viac ako 7 pretekov. 

Rozdelenie pretekárov s viac ako 7 absolvovanými pretekmi podľa veku: 

M -12 až M -18:  

spolu 48, čo je 32,5% z počtu 148 

M -20 a M 21-: spolu 42, teda 28,4% 

M 35- až M 70-: spolu 58, teda 39,1 %  

 

W -12 až W -18:  

spolu 19, čo je 27,5% z počtu 69 

W 21-: spolu 17, teda 24,7% 

W 35- až W 70-: spolu 33, teda 47,8 %  

 

 

Tento rok sa po dlhšej odmlke uskutočnil aj Slovenský rebríček štafiet. Do rebríčka sa 

započítavali dva najlepšie výsledky z troch pretekov (2x MSR a 1x SRJ v Luhačoviciach).  

Už štvrtý rok po sebe sa nám darí včas skompletizovať majstrovské  súťaže, ako i súťaže s 

celoslovenskou pôsobnosťou. V roku 2014 sa podarilo obsadiť všetky preteky, ktoré sekcia 

OB naplánovala. Dokonca sa podarilo majstrovské súťaže zrealizovať v takých termínových 

blokoch, ako zverejnila vo svojej výzve na prihlasovanie sa organizátorov. 

Uzávierka prihlášok na rok 2015 bola v polovici októbra 2014 a kalendár sa darí aj naplniť.  

Do výberu sa dokonca prihlásili aj 3 zahraničné podujatia a to TIPO Sport v Maďarsku, 

Moravský rebríček usporiadaný ostravskými klubmi v priestore Visolaje a tiež Limanowa Cup 

v Poľsku. Takto vzniká priestor na prípadné doplnenie vhodných zahraničných pretekov, 

ktoré by sa zaradili do hodnotenia slovenských súťaží, ako i korekciu v termínoch 

jednotlivých súťaží. Moravské preteky museli byť z kalendára vylúčené pre kolíziu termínov 

so slovenskými žiadateľmi, ktorí sa výrazne natlačili do májových termínov. Snaha je teraz 

ešte dohodnúť termíny tak, aby medzi jednotlivými pretekmi bol jeden prázdny víkend a 

nebola kolízia s majstrovskými súťažami v Čechách. 



Člen sekcie J. Furucz na základe poverenia predsedníctva SZOŠ začal s prípravou 

začlenenia novej športovej disciplíny TRAIL do orientačných športov, realizovaných pod 

hlavičkou SZOŠ. Po dohode s viacerými organizátormi celoslovenských súťaží bola uvádzaná 

do života táto nová disciplína ako sprievodné podujatie pretekov. Predpokladáme, že 

tohtoročná konferencia OB dá oficiálne tejto disciplíne *zelenú* a plne ju začleníme pod 

hlavičku SZOŠ. 

V sezóne 2014 viazlo priebežné zverejňovanie výsledkov rankingu a prvé priebežné 

bodovanie sa objavilo až tesne pred M SR na dlhej trati v októbri t.r.  Na obranu spracovateľa 

rankingu však treba povedať, že zo strany organizátorov viazlo dodávanie výsledkov, boli 

nekompletné, s chýbajúcimi registračnými číslami. Organizátor má už pri prihlasovaní, 

najneskôr pri prezentácii vyžadovať chýbajúce registračné čísla pretekárov, lebo inak si berie 

na seba plnú zodpovednosť za nedodanie výsledkov v kompletnej forme. Dopĺňanie údajov 

spracovateľom rankingu je len na jeho dobrovoľnosti a ochote.  

Na októbrovom zasadnutí predsedníctva SZOŠ prezentoval Andrej Patráš v mene 

spracovateľov web stránky SZOŠ vytvorenie a spustenie systému, ktorý v sebe zahrnie nielen 

databázu pretekárov, ale aj prihlasovacie formuláre, výsledkové listiny, protokoly a pod. Tým 

by mali byť do budúcna odstránené vyššie popísané problémy so spracovaním rankingu. 

Bližšie informácie k tomuto riešeniu budú podané v rámci diskusného bloku počas 

konferencie SZOŠ. 

V legislatívnej oblasti mala Sekcia OB v pláne vydať nové znenie Pravidiel a Súťažného 

poriadku, ktoré sa malo pripraviť aj na základe pasportizácie existujúcich predpisov, 

uskutočnenej  v roku 2013 Mariánom Miklušom a Antonom Kniebuglom.  Žiaľ, nepodarilo sa 

túto vec dotiahnuť do finálnej podoby - bude to úloha sekcie OB ďalšom funkčnom období. 

Sekcia OB sa podieľala na príprave seminára usporiadateľov a rozhodcov v orientačných 

športoch, ktorý sa uskutočnil dňa 8.marca 2014 vo Vrútkach. Zúčastnilo sa ho 25 osôb zo 14 

klubov, resp. oddielov OB. Viac informácií o seminári je v správe komisie rozhodcov. Účasť 

bola pomerne bohatá a reprezentovala kluby, organizujúce celoslovenské preteky v roku 

2014. Škoda však, že sa nezúčastnili zástupcovia aj ďalších klubov, ktoré pravidelne 

organizujú preteky či už na oblastnej alebo celoslovenskej úrovni.  Účasť na seminári ešte 

neznamená, že problémy pri organizácii nevzniknú, ale aspoň je predpoklad, že kto počúva a 

chce sa poučiť, môže ovplyvniť prípravu pretekov vo vlastných klubových radoch.  

Sekcia OB pri príprave kalendára na rok 2014 vyžadovala, aby organizátori 

celoslovenských pretekov už v prihláškach uviedli mená hlavného rozhodcu a staviteľa tratí, 

aby bola garancia kvalifikovanej osoby na daný post. Po konferencii vyzve sekcia OB na 

doplnenie mien týchto hlavných funkcionárov tie kluby, ktoré budú potvrdené pre 

organizovanie pretekov v roku 2015.  

Vo Vykonávacích predpisoch na rok 2014 Sekcia OB upozornila na fakt, že rozhodcovia 

majstrovských pretekov, ktorí nevyhotovia protokol o pretekoch, nebudú v sezóne 2015 



schválení do pozícií hlavných rozhodcov ani staviteľov tratí na celoslovenských podujatiach 

v OB v sezóne 2015. Prehľad odovzdaných protokolov obsahuje správa Komisie rozhodcov. 

Sekcia OB dáva do pozornosti Zákon o organizovaní verejných športových podujatí. 

Budúce predsedníctvo SZOŠ, ktoré vznikne po tejto konferencii, by malo vydať usmernenie, 

ako sa kluby majú vysporiadať s povinnosťami podľa tohto zákona.   

 

Milan Petrinec - predseda sekcie OB. 


