
Správa sekcie OB za rok 2015. 

Od poslednej volebnej konferencie SZOŠ na jeseň 2014 sa zloženie sekcie OB výrazne 

obmenilo. Dlhoročný člen sekcie Martin Václavík sa stal predsedom rozhodcovskej komisie a Ján 

Furucz, aj keď ostal členom sekcie OB, stal sa predsedom novovytvorenej sekcie TRIAL –O, 

ktorej sa prioritne venoval. Sekcia OB prijala do svojej komisie Františka Papugu a Dušana 

Formanka, ktorý sa však pre problémy so starostlivosťou o svoju mamu minimálne zapájal do 

práce sekcie. V septembri 2015 však Jano Furucz oficiálne oznámil, že sa vzdáva členstva v sekcii 

OB a bude sa venovať práci v sekcii TRIAL. Oznámil však, že dokončí svoju prácu v sekcii ohľadne 

výpočtu a uzavretia rankingových výsledkov. 

Legislatívno – metodická činnosť  

Sekcia OB hlavne za spolupráce Martina Václavíka pripravila pred začiatkom hlavnej 

pretekárskej sezóny aktualizáciu všetkých predpisov pre OB – ako nové znenie predpisov, bez 

odkazov na zmenu konkrétnych článkov. Napriek mnohým konzultáciám, korekciám článkov 

a pod., ukázalo sa v niektorých prípadoch, že niektoré články v pravidlách a súťažnom poriadku 

si odporujú, alebo nie sú jednoznačne definované, čo vedie k rôznorodým výkladom. Treba 

zvážiť aj používanie slovných zvratov *musí sa dodržať* alebo* je odporúčané*, lebo ak niečo sa 

musí dodržať, tak by nemala byť možná výnimka. 

Pri riešení vyhlásenia M SR ako otvorené, resp. ako medzinárodné M SR sa ukázal aj problém 

v nedôslednosti zápisu z poslednej konferencie SZOŠ, kde prebehla na túto tému dlhšia diskusia 

a do zápisu sa z nej nedostal žiaden záver, napriek tomu, že si každý pamätal, o čom sa tam 

diskutovalo. 

1.marca 2015 sekcia OB v spolupráci s rozhodcovskou komisiou usporiadala seminár 

rozhodcov a usporiadateľov celoslovenských súťaží v Martine. Seminár bol tematicky zameraný 

na aktualizáciu a činnosť rozhodcov, vzdelávací program učiteľov, tlač tratí, zmeny a doplnky 

predpisov a riešenie problémov s SI systémom. 

Sekcia OB a rozhodcovská komisia už teraz stanovila termín seminára OB na dátum 

27.februára 2016 s predpokladom miesta školenia v Martine, príp. vo Zvolene. 

Športová oblasť 

V športovej oblasti sa podarilo zorganizovať všetky disciplíny majstrovských súťaží. Okrem 

nich sa usporiadalo niekoľko kôl aj celoslovenských rankingových súťaží. Čo sa týka množstva 

a kvality tých nemajstrovských kôl, v našej športovej obci sú na ne viaceré názory, ani nie tak čo 

sa týka kvality organizácie, ale skôr ich množstva. Bolo tých pretekov veľa, alebo tento trend je 

klubmi akceptovateľný? 

Začína byť pomaly štandardom, alebo aj kultúrou slovenských organizátorov usporiadať 

v sobotu 2 preteky za deň, čo je na jednej strane poriadny *zaberák* pre organizátorov, ak nie 

sú oba preteky na jednom mieste, ale skôr vidím negatívum vo zvýšených fyzických nárokoch na 

pretekárov, hlavne tých starších, resp. menej trénovaných – pre ktorých je absolvovanie 3-och 

pretekov za 2 dni naozaj veľa. Riešením nie je ani to, že sekcia OB pridelí ranking iba jednému 



preteku za deň, lebo aj tak väčšina pretekárov, keď už tam docestuje, tak sa podvolí v podstate 

nátlaku organizátora na štart na všetkých kolách súťaží. 

Ďaleko lepší by bol model pre pretekárov v kombinácii sobota / nedeľa: stredná trať/ dlhá 

trať, alebo stredná trať/ stredná trať, tak ako majú v susednej ČR alebo aj Maďarsku.  

Ďalší asi negatívny trend je odklon od stavby dlhých tratí. V rámci celoslovenského rankingu 

v roku 2015 dlhú trať mal v programe (okrem M SR) iba CESOM usporiadaný KOBROU, Sokol 

Pezinok a Rapid Bratislava. Sokol Pezinok dokázal, že aj na mape s malou plochou, ale členitým 

terénom sa dá postaviť kvalitná dlhá trať, takže by sa tohto typu pretekov nemuseli kluby báť. 

Na mape ploche cca 4 km2 primeranej orientačnej členitosti sa dá postaviť dobrá dlhá trať 

s požadovanými parametrami. 

Členská základňa a účasť na pretekoch 

Tento rok sme štatisticky nevyhodnocovali priemernú účasť na celoslovenských súťaží. 

Určite, aj bez výpočtov je však jasné, že priemerné číslo z roku 2014- 348 pretekárov sa tento 

rok nepodarilo dosiahnuť.  Na pretekoch sa pohyboval tento rok priemer medzi 250 až cca 330 

pretekármi, svetlou výnimkou je jarný CESOM a KARST CUP, ktoré majú vzhľadom na svoj 

tradičný termín a miesto osobitné postavenie. Ukazuje sa aj v prípade usporiadania Veľkej ceny 

Slovenska, že účasť na preteku nezvyšuje ani tak meno klubu, ale jednoznačne lokalita. A tá, 

keď to nie je v krasovej oblasti, jednoducho nebude vyššia, ako sa ukazuje doteraz, teda max. 

do 400 pretekárov. 

Evidujeme pozoruhodnú prácu so žiakmi a mládežou v klube Sokol Pezinok, a to záslužnou 

prácou najmä Michala Tomašoviča a Veroniky Vachovej. Z tých desiatok zverencov, ktorým sa 

venujú, verím, že ostanú mnohí pri OB na dlhé roky a že z niektorých nám aj vyrastú budúci 

reprezentanti. Aby sme nevyzdvihovali iba prácu jedného klubu s mládežou, vidieť aj efekt 

práce s mladými, resp. najmladšími v klube ŠK Sandberg, ktorí už tiež aktívne chodia min. na 

oblastné rebríčky. Vieme, že aj druhé kluby tiež nespia na vavrínoch práce hlavne so školskou 

mládežou, ale stále je to nedostatočné pre členský a výkonnostný rozvoj OB na Slovensku. 

Záslužnú prácu hlavne s tými výkonnostnými mladými pretekármi vykonávajú aj v klube 

HADVEO Banská Bystrica a pri tých vrcholových pretekárov v kluboch KOBRA a ATU Košice.  

Riešenie problémov nad rámec sekcie OB 

Prax ukázala, že v niektorých oblastiach je veľmi ťažké iba z pozície sekcie OB zaujať  

k niektorým problémom záväzné stanovisko, keď sa dotýka celého hnutia. Preto by som za 

sekciu OB uvítal niektoré závažné témy prediskutovať na konferencii SZOŠ a prípadne aj schváliť 

uznesenie k danému problému. 

1. Otvorené, či medzinárodné majstrovstvá SR? 

V našom hnutí zaujímajú stanovisko v podstate 2 tábory. Dokonca sú rozdielne názory 

medzi vedúcimi klubom a radovými členmi klubov. Preto by som žiadal účastníkov 

konferencie SZOŠ rozdiskutovať túto tému a jednoznačné povedať, či áno alebo nie , aby 

sme nemuseli hľadať cestičky ako obísť predpisy. Uznesenie konferencie bude takto 

záväzné jednak pre sekciu, aj pre budúcich organizátorov majstrovstiev SR. 



2. Chceme 2 preteky v jeden deň, ktoré budú hodnotené do slovenského rankingu? 

Alebo aký model súťaží na víkend vyhovuje väčšine? Necháme všetko na živelnosť 

usporiadateľov? Je to tak závažný problém, ktorý by nemala riešiť sekcia OB, aj keď to má 

v kompetencii. Mohol by tu ísť proti sebe rozpor medzi záujmom sekcie a celkovým 

hnutím. 

3. Ako ďalej s hodnotením rankingu? 

Podľa vyjadrenia Jana Furucza, ktorý sa už oficiálne vzdal pre ďalší rok spracovania 

rankingu vyvstáva otázka ako ďalej. Podľa pôvodných plánov a úvah, mal už nový 

prihlasovací systém na stránke SZOŠ bežať v skúšobnej prevádzke. Na konferencii by som 

uvítal, keby z radov tvorcov stránky a prihlasovacieho systému, ktorá by aj zahŕňala 

databázu členov padlo jasné slovo, či to naozaj bude a kedy to bude reálne fungovať. Ak 

nastane však patový stav, tak naozaj neviem, ako ďalej, ak sa nenájde niekto, kto by po 

zaučení pokračoval v dosiaľ platnom rankingovom systéme spracovaným Jánom 

Furuczom. Ak by vôbec mal potom existovať nejaký slovenský rebríček, tak by sa aspoň 

v núdzovom režime muselo len bodovať umiestnenie a jednoducho sčítavať body. Aj tu je 

však potom problém kto to bude robiť? ...predseda sekcie OB, generálny sekretár SZOŠ 

alebo niekto, kto sa samozrejme neprihlási z radov nás? 

 

 

 

V Bratislave, dňa 1.11.2015 

     Milan Petrinec, v.r.  
predseda sekcie OB 

 

 


