Správa sekcie OB za rok 2017.
Sekcia OB v tomto roku pracovala v zložení Františka Papugu a Andrej Patráš. Tohtoročný
rebríček celoslovenských súťaží však bol už prvý krát vyhodnotený v novom informačnom
systéme SZOŠ za spolupráce s Jurajom Nemcom ml.
Legislatívno – metodická činnosť
Sekcia OB rpripravila pred začiatkom hlavnej pretekárskej sezóny aktualizáciu všetkých
hlavných predpisov pre OB, ako je Súťažný poriadok a súvisiace Vykonávacie predpisy k
súťažiam na príslušný rok. Vzhľadom na vyvíjajúci sa informačný systém SZOŠ bol na jar
priebežne dopĺňaný. Ostrým spustením Info systému v priebehu mája, z ktorého vyplývali určité
povinnosti organizátorov súťaží sa ukázala potreba doplnenia niektorých bodov do predpisov,
nakoľko časť organizátorov nepokladala dať z rôznych dôvodov včas všetky náležitosti
z ukončených pretekov do systému v požadovanom formáte. Sekcia OB však tento doplnok aj
z dôvodu pracovnej vyťaženosti predsedu sekcie doplnky nezverejnila a predseda sekcie to riešil
operatívne výzvami a osobnou urgenciou u dotknutých subjektoch.
Poznatky získané z fungovania informačného systému sa premietnu do najbližšej aktualizácie
predpisov súťaží v OB, ktoré vyjdú najneskôr do 15. Februára 2018.
4.-5. marca 2017 sekcia OB v spolupráci s rozhodcovskou komisiou usporiadala seminár
rozhodcov a usporiadateľov celoslovenských súťaží vo Vrútkach, v chate Lesník. Seminár bol
tematicky zameraný na opakujúce sa chyby usporiadateľov, stavbu tratí, zavedenie
informačného systému SZOŠ do praxe. Na druhý deň bol seminár zameraný na tréningové
procesy.
Sekcia OB a rozhodcovská komisia predpokladá, že ďalší seminár OB uskutoční znova
v jarnom termíne, ešte pred začiatkom súťaží s predpokladaným dátum 3.-4. marca 2018
v Martine.
Športová oblasť
Marketingový partner celoslovenských rankingových súťaží nesúci názov INOV-8 cup sa plne
osvedčil. Víťazi v kategóriách obdržali po vyhodnotení rebríčka za príslušný rok 2016 od
sponzora hodnotné športové ceny, resp. poukazy na ich nákup v celkovej hodnote 1500 €.
V športovej oblasti sa podarilo zorganizovať všetky disciplíny majstrovských súťaží. Okrem
nich sa usporiadalo ešte 16 kôl celoslovenských rankingových súťaží. Ako reciprocita za
spoločné Majstrovstvá SR a Maďarska na stredných tratiach a štafiet v BB sa zaradilo dvojkolo
Postás Kupa v Maďarsku, ako súčasť slovenských rankingových súťaží. Avšak účasť slovenských
pretekárov bola žalostná a pretekov sa nezúčastnilo ani 100 Slovákov. Za takýchto podmienok
nemá zmysel dopĺňať súťaže v zahraničí do hodnotenia slovenských súťaží, čo sa však dopredu
nedá jednoznačne predpokladať, keď miesto pretekov je dopravne dostupné pre všetkých.
Sekcia OB pozitívne vníma trend zvyšujúceho sa počtu dlhých tratí- tento rok ich bolo 8, z
toho 7 pretekov na dlhých tratiach zo 16 rebríčkových súťaží a 1 v rámci Majstrovstiev SR.
Tento rok sa podarilo zastaviť trend organizovania dvoch pretekov v sobotu.

Ku konaniu písania tejto správy ku konferencii SZOŠ nie je ešte známy kalendár pretekov v
OB na rok 2018. Na vypísanú výzvu s uzávierkou 31.10.2017 boli nahlásení iba záujemcovia na
letné preteky, ktorí doplnili už avizovaných záujemcov uvedených vo výzve. Takto nastáva zase
práca sekcie OB oslovovať, presviedčať i doslovne niekedy prosíkať, aby aspoň tie početnejšie
kluby sa aktívne pripojili k organizovaniu celoštátnych súťaží v OB.
Členská základňa a účasť na pretekoch
Tento rok sme štatisticky nevyhodnocovali priemernú účasť na celoslovenských súťaží.
Priemerná účasť na pretekoch sa však pohybuje na čísle nad 300, čo na slovenské pomery nie je
až také zlé. Čo je však paradox, ale v pozitívnom duchu, na niektorých oblastných súťaží
v Bratislavskej oblasti sú tieto čísla účasti podobné, ak aj nie vyššie.
Tento rok zo zavedených medzinárodných pretekov sa uskutočnila iba Veľká cena Slovenska,
ktorú organizoval Klub OŠ Ružomberok v Pribyline pod Tatrami za účasti cca 1200 pretekárov.
Za výdatnej organizátorskej podpory z Čiech a kvalitne pripravených máp a tratí mali preteky
veľmi dobrý ohlas. Tento rok ATU Košice si dal oddych a tradičný Karst Cup sa neuskutočnil.
Evidujeme pozoruhodnú prácu so žiakmi a mládežou v klube Sokol Pezinok, ale aj v klube ŠK
Sandberg, či HADVEO Banská Bystrica. Na lepšie časy sa iskrí aj v RBA, kde okrem vlastných
mladých chodia občas na tréningy aj z Gamčy- školy produkujúcej mnohých pretekárov.
Riešenie problémov nad rámec sekcie OB
Nový prihlasovací a databázový systém už plne funguje a takto sa budú eliminovať
neúplnosti informácií, nakoľko prihlášky na preteky budú možné podávať od budúceho roku
2018 povinne iba cez tento nový systém, a tým sa umožní priebežne sledovať aktuálny stav
rebríčka a ihneď sa dostať k výsledkom z pretekov. Samozrejme život ukazuje potrebu
dolaďovania drobností, ktoré vystanú z praxe, alebo aj implementáciou Zákona o športe, ktorý
stále zamestnáva časť predsedníctva a hlavne generálneho tajomníka zväzu Milana Mazúra.

V Bratislave, dňa 31.10.2017
Milan Petrinec, v.r.
predseda sekcie OB

