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PREHĽAD PRETEKOV A PODUJATÍ 
(ktorých propozície si môžete vyžiadať na sekretariáte SZOŠ)
6. 12. 2009 - MIKULÁŠSKA ČIŽMA 2009 1. ročník OB - Košice, bistro Bankov, TKE
6. 12. 2009 - MIKULÁŠSKE PRETEKY v OB - 1. kolo Zimnej ligy oblasti ZÁPAD 2010 - Bratislava, Železná studnička, VBA
12. 12. 2009 - SKIROGAINING 2009 (bodovacie preteky hliadok na bežkách)  - Nové Město v Krušných horách, CZE
26. - 30. 12. 2009 - Sylvester 5-days (5 dní OB + WRE) - Koersel, Belgicko
15. - 18. 1. 2010 - Svetový pohár v LOB 2010 (1. séria) - Leningrad, Rusko
1. - 7. 2. 2010 - Svetový pohár v LOB 2010 (2. séria) - Uzana, Gabrovo, Bulharsko
8. - 15. 2. 2010 - Majstrovstvá Európy v LOB 2010

Svetový pohár v LOB 2010 (3. séria)
Majstrovstvá sveta juniorov v LOB 2010
Majstrovstvá sveta veteránov v LOB 2010 - Miercurea Ciuc, Rumunsko

13. - 15. 3. 2010 - Svetový pohár v LOB 2010 - finále - Ann, Švédsko
20. - 25. 3. 2010 - 1. zimné armádne hry CISM - Aosta Valley, Taliansko
24. - 25. 4. 20010 - Bavorské preteky v OB pre mládež - Mietraching, Nemecko
29. 4. - 2. 5. 2010 - Cupa Variant 5 2010 - medz. OB - Targovište, Bulharsko
28. 5. - 6. 6. 2010 - Majstrovstvá Európy v OB 2010 - Primorsko, Bulharsko
3. - 6. 6. 2010 - Majstrovstvá sveta veteránov v OC 2010 - Gdaňsk, Poľsko
8. - 9. 6. 2010 - M SR školskej mládeže v OB 2009/2010 - Nitra, CNR
1. - 4. 7. 2010  - Majstrovstvá Európy dorastu v OB 2010 - Soria, Španielsko
4. - 11. 7. 2010 - Majstrovstvá sveta juniorov v OB 2010 - Aalborg, Dánsko 
11. - 17. 7. 2010 - Majstrovstvá sveta v OC 2010

Majstrovstvá sveta juniorov v OC 2010 - Montalegre, Portugalsko
24. - 31. 7. 2010 - 3. Tour O Swiss 2010 - Švajčiarsko
1. - 7. 8. 2010 - Majstrovstvá sveta veteránov v OB 2010 - Pays de Neuchatel, SUI
8. - 15. 8. 2010 - Majstrovstvá sveta v OB 2010 - Trondheim, Nórsko
19. - 22. 8. 2010 - Pohár Slovenského krasu 2010

- Veľká cena Slovenska v OB 2010    - Slovenský raj + Slovenský kras, TKE
20. - 21. 11. 2010 - Majstrovstvá sveta v rogainingu 2010 - Cheviot, Nový Zéland
2. - 7. 5. 2011 - Majstrovstvá severu v OB 2011 + Tiomila - Štokholm, Švédsko
1. - 9. 7. 2011 - Majstrovstvá sveta juniorov v OB 2011 - Wejherowo-Rumia, Poľsko
13. - 20. 8. 2011 - Majstrovstvá sveta v OB 2011 - Francúzsko
14. - 22. 7. 2012 - Majstrovstvá sveta v OB 2012 - Lausanne, Švajčiarsko

ŠKOLSKÉ ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE V OB 2009/2010
13. 10. 2009 okres Banská Bystrica EBB 52 3 ZŠ 37 - 19 M / 18 W

4 SŠ 15 - 11 M /   4 W
22. 10. 2009 kraj Banská Bystrica EBB 59

3 okresy ZŠ 44   - 24 M / 8 dr. / 20 W / 6 dr.
1 okres SŠ 15    - 11 M / 4 dr. /   4 W / 1 dr.

spolu (zatiaľ): 111
8.-9. 6. 2010 M SR       Nitra CNR

Preteky WRE IOF 2010
lyžiarsky OB 2009/2010
so 12. decembra NOR  Norwegian Cup Middle
ne 13. decembra FIN  Ski-O Competition Vuokatin Lumirastit Middle
so 19. decembra FIN  Ski-O-Event in Imatra (Vuoksen III Talvirastit) Sprint
so 19. decembra SWE  Swedish Ski-O Tour Short distance
ne 20. decembra SWE  Swedish Ski-O Tour Middle
ne 27. decembra NOR  Lygnalřpet, Norwegian Cup Middle
so 9. januára NOR  O-Treff, Norwegian Cup Long
pi 15. januára RUS  World Cup Event 1 Middle Mass Start
so 16. januára RUS  World Cup Event 2 Sprint
so 16. januára RUS  World Cup Event 3 Relay Sprint
po 18. januára RUS  World Cup Event 4 Long
ut 2. februára BUL  World Cup Event 5 Sprint
st 3. februára BUL  World Cup Event 6 Long Mass Start
pi 5. februára BUL  World Cup Event 7 Middle
so 6. februára BUL  World Cup Event 8 Relay Mixed Sprint
st 10. februára ROM  World Cup Event 9 Middle
št 11. februára ROM  World Cup Event 10 Long Mass Start
so 13. februára ROM  World Cup Event 11 Sprint



ne 14. februára ROM  World Cup Event 12 Relay
so 13. marca SWE  World Cup Event 13 Sprint
ne 14. marca SWE  World Cup Event 14 Middle
po 15. marca SWE  World Cup Event 15 Relay
st 17. marca SWE  World Cup Event 16 Ultra-Long  Mass Start
orientačná cyklistika 2010
so 17. apríla POR  V Ori-BTT do Centro Long
ne 18.apríla POR  V Ori-BTT do Centro Middle
pi 23. apríla HUN  Hungarian MTBO Cup / World Cup Event 1 Sprint
so 24. apríla HUN  Hungarian MTBO Cup / World Cup Event 2 Middle
ne 25. apríla HUN  Hungarian MTBO Cup / World Cup Event 3 Long Mass Start
št 13. mája FRA  Les 4 jours d’O’Saône Long
pi 14. mája FRA  Les 4 jours d’O’Saône Middle
so 22. mája DEN  Long Distance - Hvalsoe Long
ne 23. mája DEN  Middle Distance - Klinteskoven Middle
so 29. mája EST  BikeEst 2010 (Estonian Championship) Middle
pi 4. júna POL  World Cup Event 4 Long
so 5. júna POL  World Cup Event 5 Middle
ne 6. júna POL  World Cup Event 6 Mixed Relay
so 3. júla FIN  WR Event Middle and sprint
ne 4. júla FIN  WR Event Long
ne 11. júla POR  WMTBOC / World Cup Event 7 Sprint
ut 13. júla POR  WMTBOC / World Cup Event 8 Middle
pi 16. júla POR  WMTBOC / World Cup Event 9 Long
so 17. júla POR  WMTBOC / World Cup Event 10 Relay
pi 13. augusta LTU  MTBO Briedis 2010 Middle
so 14. augusta LTU  MTBO Briedis 2010 Long
so 4. septembra AUT  Faaker See Middle Distance Middle
ne 5. septembra AUT  Faaker See Long Distance Long
so 18. septembra ITA  World Cup Event 11 Sprint
ne 19. septembra ITA  World Cup Event 12 Middle
po 20. septembra ITA  World Cup Event 13 Relay
so 23. októbra AUS  Australian MTBO Championships Middle
ne 24. októbra AUS  Australian MTBO Championships Long
orientačný beh 2010
ne 10. januára POR  Meeting Internacional Arraiolos Middle
so 13. februára ESP  IV Trofeo Comuntat Valenciana Middle
ne 14. februára POR  POM’2010 - Portugal “O” Meeting ‘2010 Middle
pi 19. februára ISR  Israel Open Championship Middle
so 20. februára POR  Norte Alentejano O’ Meeting 2010 Long
so 27. februára ESP  Trofeo Diputacion De Malaga Middle
so 27. februára TUR  Antalya Orienteering Days Long
so 6. marca ESP  XXII Trofeo Internacional Murcia Costa Cálida Long
so 27. marca DEN  Spring Cup Long
ne 28. marca GBR  Trossachs Long
pi 2. apríla NZL  National Championships Sprint
so 3. apríla AUS  Australian 3 Days Middle
so 3. apríla LAT  Kurzemes pavasaris Middle
ne 4. apríla GBR  JK Trophy Long
so 10. apríla AUS  ACT Middle Distance Championships Middle
so 10. apríla ITA  Italian Sprint Championship Sprint
ne 11. apríla BUL  Brown Cup Middle
so 24. apríla FIN  FinnSpring Long
so 24. apríla SRB  29th Memorial “Cika Duško Jovanovic” Middle
ne 25. apríla FRA  Nationale Sud Est Long
so 1. mája JPN  Asian Orienteering Championships Sprint
so 1. mája RUS  All-Russia Competition “Sintez Cup" Long
ne 2. mája BUL  Cupa «Variant 5» 2010 Long
ne 2. mája JPN  Asian Orienteering Championships Middle
ut 4. mája JPN  Asian Orienteering Championships Long
so 8. mája TUR  Turkish Orienteering Championship Middle
ne 9. mája ITA  Middle Italian Championships Middle
št 13. mája FIN  Prisma-rastit Middle
so 15. mája NOR  Craft-cup Middle
ne 16. mája NOR  Craft-cup Long
so 22. mája CZE  Czech cup - sprint Sprint
so 22. mája EST  Baltic Championchip Long
so 22. mája POL  Baltic Cup 2010 Long
ne 23. mája BEL  3 Days of Belgium (2nd stage) Long
ne 23. mája GER  33. Internationaler Ostsee-OL Long
ne 30. mája BUL  European Orienteering Championships Sprint
pi 4. júna BUL  European Orienteering Championships Middle
so 5. júna BUL  European Orienteering Championships Long



ne 6. júna CZE  Czech Ranking Event Long
pi 18. júna FIN  Nordic Orienteering Tour Middle
ut 22. júna SWE  Nordic Orienteering Tour Sprint
so 26. júna HUN  Thermenland Open Long
so 26. júna NOR  Nordic Orienteering Tour Middle
so 26. júna SUI  40. Urseller OL Long
pi 2. júla CAN  North American Orienteering Championships Middle
so 3. júla CAN  North American Orienteering Championships Long
so 3. júla LAT  Kapa 3-days Middle
ne 4. júla AUT  Austria O-Cup 2010 No. 5 Middle
ne 4. júla CAN  North American Orienteering Championships Sprint
po 5. júla AUT  Austrian O-Championship long Long
ne 11. júla CAN  Barebones 2010 Whistler Middle
st 14. júla FIN  Huippuliiga Sprint
so 24. júla SRB  Kopaonik Open Long
ne 8. augusta NOR  World Orienteering Championships Sprint Final
št 12. augusta NOR  World Orienteering Championships Long Final
so 14. augusta NOR  World Orienteering Championships Middle Final
so 21. augusta CAN  Canadian Orienteering Championships Sprint
ne 22. augusta SRB  Juzni Kucaj 2010 Long
ne 22. augusta SUI  Swiss Championships Long Distance Long
pi 27. augusta ROU  Transylvania Open, National Championship Long
ne 29. augusta BEL  Belgian Championship Long Distance Long
ne 5. septembra SUI  4. Nat. OL 2010 Long
so 11. septembra ITA  Campionato Italiano Long Long
ne 12. septembra DEN  DM-Lang Long
ne 19. septembra CZE  Czech championships on long distance Long Final
pi 1. októbra AUS  Australian Sprint Distance Championships Sprint
so 2. októbra AUS  Australian Long Distance Championships Long
ne 3. októbra FRA  Pre-WOC Long
so 9. októbra CAN  Golden Leaf Orienteering Festival Sprint
so 9. októbra SUI  PostFinance (middle) Middle
ne 10. októbra BRA  III Stage Brazilian Orienteering Championship Long
ne 10. októbra SUI  PostFinance Sprint Sprint
št 14. októbra RUS  "1st ROF President Vasiliev Memorial" Middle
so 16. októbra NOR  Blodslitet Ultra-Long  Mass Start
so 16. októbra ROU  Romanian Cup Long
po 25. októbra CHN  National Orienteering Championships Long
po 25. októbra CHN  National Orienteering Championships Sprint
pi 5. novembra RUS  “Vladimir-Suzdal Festival” Middle
ne 14. novembra DEN  Jćtte-Milen Long Mass Start
so 11. decembra BRA  South American Orienteering Championship Middle

Pohár predsedu SZOŠ v OB 2009
žiaci jednotlivci spolu

M -12 W -12 M -14 W -14
1. RBA 51 18 962 13 162 5 565 37 740
2. TKE 5 953 5 903 13 468 8 732 34 056
3. EBB 3 439 10 524 13 447 27 410
4. SSN 6 576 4 602 6 774 17 952
5. VZA 5 773 1 920 8 359 16 052
6. ZMT 11 534 1 602 13 136
7. KYS 12 070 12 070
8. BBA 5 996 5 235 11 231
9. FBA 4 484 5 449 585 10 518

10. SPE 4 201 4 201
11. VBA 0 1 969 1 969
12. CBA 0 1 884 1 884
13. TBB 44 44

Predbežný kalendár slovenských súťaží v lyžiarskom OB na sezónu 2010
9. - 10. 1.  2010 Nové mesto na Morave (CZE) - SRJ krátka trať, SRJ klasická trať
16. - 17. 1. 2010        Králiky (EBB) - M SR klasická trať, M SR štafety
6. - 7. 2.  2010 Košice (KYS) - M SR krátka trať

- Košická  40-tka - preteky v behu na lyžiach pre všetky  vekové kategórie  započítavané do SRJ
20. - 21. 2. 2010 Pezinok (PEZ) So   - Preteky v behu na lyžiach (SRJ) 

Ne  - SRJ krátka trať LOB 
- dvojboj hladký beh na lyžiach + LOB

Termíny a miesto konania pretekov možu byť aktualizované podľa definitívnych kalendárov HUN, UKR, CZE a momentálnej snehovej situácie. 
Náhradný termín pre prípad nedostatku snehu je 27. - 28. 2. 2010.

Sekcia LOB SZOŠ



Slovenský rebríček družstiev v OB 2009
M -16 M -18 M -20 M 21- M 35- M 40- M 45- M 50- M 55- M 60-
W -16 W -18 W 21- W 35- W 40- W 45- W 50- W 55- spolu

1. TKE 11209 1243 11596 18896 1831 12948 13443 10382 11200 3418
8558 10420 22190 7727 13615 11772 8647 179 095

2. RBA 10776 12025 13980 7832 9446 8893 12718 3477 6953
5865 14407 12643 10643 8667 7200 145 525

3. FBA 5365 6632 19736 11979 5695 4146 6560 5731 5768
490 17856 6376 5670 102 004

4. SPE 4338 2994 7000 14222 1065 7538 12679 4446 3000
5564 8087 12009 0 1161 8655 8517 101 275

5. BBA 11740 19801 7035 13581 12925 6763 680
615 7005 7020 4995 92 160

6. KYS 11394 12240 15153 11961 6002 13538
6800 5343 5402 87 833

7. EBB 0 8869 12968 16449 2435 6631
6488 14100 604 1955 70 499

8. VZA 359 596 699 13177 4467 3696 6624 4593
4225 10917 5934 6286 61 573

9. SSN 6272 3854 7545 9464
1806 10464 39 405

10. VBA 2632 8002 294 2593 3357
7138 2510 3512 2146 32 184

11. ZMT 2674 4419 209 4408
2715 2366 16 791

12. VKE 5420 6531
1843 13 794

13. MZV 2517 5370 490 0 1500
556 10 433

14. CNR 5284 1585 3412
10 281

15. RBK 3896 1819
873 6 588

16. TBB 1170 4738
5 908

17. CBA 327 2919 554
1920 5 720

18. RZZ 0 2743
2459 5 202

19. PEZ 0 5189
5 189

20. PKE 3938
3 938

21. DKE 126 2716
2 842

22. BBB
2008 2 008

23. TPK 777
777

24. TPA
540 540

Konkurz na grafický návrh pre novú medailu pre majstrovské súťaže v orientačných športoch
Slovenský zväz orientačných športov vypisuje konkurz  na grafický návrh pre novú medailu pre majstrovské súťaže v orientačných športoch. 
Odmena pre víťazného autora: 150 €. 
Podmienky pre grafické spracovanie:
- Je potrebný návrh iba pre lícnu stranu medaily. Na rube bude znak SR alebo logo SZOŠ.
- Návrh by mal vystihovať všetky druhy orientačných športov združených v SZOŠ.
- Pokiaľ je to možné, návrh treba urobiť v podobe s textom  (MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA) i bez textu.
- Návrh musí byť jednofarebný a predložený v elektronickom formáte, ktorý bude umožňovať editáciu návrhu.

Termín pre zaslanie návrhov je: do 10. 2. 2010. Návrhy posielajte na adresu: slovakia@orienteering.sk

42. armádne MS  CISM v OB 2009 - 16. - 19. 9. 2009, Voru, Estónsko
DLHÁ TRAŤ - 16. 9. 2009, Kapera
MUŽI 15 070 m  31KP  490 m (163)

1. Daniel Hubmann      SUI 1:16.19
2. Francois Gonon       FRA 1:20.02
3. Matthias Merz     SUI 1:20.47
4. Olle Kärner         EST 1:20.48
5. Tero Föhr       FIN 1:21.30
6. Lars Skjeset          NOR 1:21.34
7. Baptiste Rollier         SUI 1:21.56
8. Fabian Hertner        SUI 1:21.58

Dmitry Tsvetkov      RUS 1:21.58
10. Wojciech Kowalski   POL 1:22.47
ŽENY 9 210 m  19 KP  350 m (53)

1. Julia Novikova       RUS 1:05.55
2. Sandra Paužaite LTU 1:09.15
3. Riikka Timperi   FIN 1:11.17
4. Merike Vanjuk   EST 1:11.21
5. Ieva Sargautyte   LTU 1:11.47
6. Galina Vinogradova       RUS 1:11.51
7. Indre Valaite  LTU 1:11.57

8. Kirti Rebane EST 1:12.19
9. Marika Teini      FIN 1:12.42

10. Natallia Kuntsevich BLR 1:13.50  



STREDNÁ TRAŤ - 18. 9. 2009, Viitka
MUŽI 5 440 m  20KP  170 m (162)

1. Daniel Hubmann      SUI 27.30
2. Valentin Novikov          RUS 27.35
3. Fabian Hertner     SUI 27.56
4. Matthias Merz     SUI 28.18
5. Edgars Bertuks    LAT 28.23
6. Leonid Novikov       RUS 28.38
7. Janis Krumins   LAT 28.55 
8. Dmitry Tsvetkov      RUS 29.02
9. Tero Föhr          FIN 29.10

10. Baptiste Rollier         SUI 29.23
ŽENY 4 400 m  14 KP  130 m (55)

1. Aija Skrastina   LAT 30.54
2. Julia Novikova       RUS 31.28
3. Galina Vinogradova      RUS 31.58 
4. Ieva Sargautyte  LTU 32.19   
5. Annika Rihma    EST 32.49
6. Una Arama  LAT 33.12  
7. Marika Teini        FIN 33.37   
8. Kirti Rebane  EST 34.29  
9. Indre Valaite   LTU 35.03

Sari Suomalainen     FIN 35.03

ŠTAFETY - 19. 9. 2009, Viitka
M 7,2 - 7,4 km 23-24 KP  130 m (45)

1. SUI - 1 1:55.53
Fabian HERTNER, Matthias MERZ, 
Daniel HUBMANN

2. RUS      1:56.02 +0:09
Leonid NOVIKOV, Valentin NOVIKOV,
Dmitry TSVETKOV

3. FIN 1:59.21     +3:28
Olli-Markus TAIVAINEN, 
Jarkko HUOVILA , Tero FÖHR

4. SUI - 2 2:00.01     +4:08
5. LTU - 1 2:01.36     +5:43
6. LAT - 1 2:02.00     +6:07
7. POL  - 1 2:04.14     +8:21
8. RUS - 2 2:04.19     +8:26
9. NOR - 1 2:05.18     +9:25

10. BLR - 1 2:05.22     +9:29
W 5,2 - 5,3 km  17-18 KP  100 m (15)

1. LAT 1:56.49

Kristine KOKINA, Una ARAMA,
Aija SKRASTINA

2. LTU 1:57.35     +0:46
Ieva SARGAUTYTE, Indre VALAITE,
Sandra PAUŽAITE

3. EST    2:05.49     +9:00
Kirti REBANE, Merike VANJUK,
Annika RIHMA

4. RUS 2:07.35    +10:46
5. FIN 2:07.51    +11:02
6. BLR 2:14.47    +17:58
7. FRA 2:52.20    +55:31
8. SWE 3:00.19    +63:30
9. BRA 3:11.04    +74:15

10. SPA 3:26.22    +89:33
SÚŤAŽ KRAJÍN
muži: 1. SWITZERLAND

2. RUSSIA
3. FINLAND

ženy: 1. RUSSIA
2. LITHUANIA
3. ESTONIA

Hodnotenie pretekov celoslovenského rebríčka v OB 
a majstrovských pretekov v orientačnom behu v roku 2009

4. - 5. apríl 2009 - Šaštín Stráže - usporiadateľ KOBRA Bratislava krátka trať /šprint/ skrátená trať
Znova po roku sa preteky vrátili na piesočné roviny Záhoria. Oproti predošlému roku sa však pretekári dostali aj do orientačne najzaují-

mavejších pasáží tejto lokality. Mapári vychytali z pôvodnej mapy väčšinu nepresností a pridala sa členitá časť v južnej časti. Centrum pretekov
s cieľom v chatkovej osade medzi jazerami bolo výhodné pre možnosti dobehov v jednotlivých pretekoch z rôznych smerov. Preteky v šprinte
naopak umožnili priamy štart zo zhromaždiska, odkiaľ bolo možné sledovať pretekárov na časti trate, resp. dlhšie trate priamo prechádzali cez
zhromaždisko, čo dávalo pretekom dobrú atmosféru.

Napriek skorej jari nebola orientácia zľahčená tým, že sa zeleň ešte neprebudila zo zimného spánku, nakoľko väčšia časť vegetácie boli ihlič-
nany.

Oproti predošlému roku sa trate vyhli problematickým prebehom cez súkromné pozemky chát, a tým sa neprišlo k zbytočným diskusiám
o dodržiavaní fair play. Preteky po organizačnej stránke boli výborne pripravené. Výborná dostupnosť, zaujímavé rýchle a orientačne náročné
trate na daný typ terénu, voľba zhromaždiska aj s možnosťou schovania sa pretekárov pod prístreškami chát v kempingu v prípade nepriazne
počasia. Početné zastúpenie pretekárov sa rozrástlo aj o bežcov zo susedného Rakúska, ktorých na Slovensko len veľmi ťažko prilákavame a
zopár Moravákov. Časový harmonogram bol dodržaný. Organizátor z Kobry zvládol preteky na slušnej úrovni, a tí čo prišli, neoľutovali. 

Vyhláseniu výsledkov CESOM bezprostredne predchádzalo vyhlásenie víťazov jednotlivých kategórií jednotlivcov slovenského rebríčka za
rok 2008.

11. a 12. apríl 2009 - Postás Kupa (Maďarsko) skrátená trať / krátka trať
Už tradične zaraďované preteky Postás Kupa do slovenského kalendára rebríčkových súťaží pritiahli početnú štartovú listinu z celej Európy

vzhľadom na "okuk" terénov letných Majstrovstiev sveta konaných s centrom v Miskolci. Odhliadnuc od kvalitného štartového poľa vo väčšine
kategóriách, terén neposkytol z orientačného hľadiska nič mimoriadne, riedky les a stromy ešte bez listov urobili z pretekov viac menej len
"cezpolák". Orientačná náročnosť bola takto skôr kompenzovaná členitosťou a kopcovitosťou trate.

Nedeľné preteky boli viac menej otočenou traťou zo soboty, aj keď sa pretekári miestami dostali aj do iných častí mapy, ako v predošlý deň.
Športová atmosféra na tomto podujatí je vzhľadom na množstvo pretekárov blížiace sa k tisícke výborná. Pretekári majú možnosť nákupu špor-

tových doplnkov, čo na Slovensku absentuje aj na najväčších podujatiach. Zaradenie týchto pretekov sa dlhodobo osvedčilo a vyhovuje aj
reprezentačným trénerom na sledovanie získanej výkonnosti zverencov po zimnej príprave a predpokladá sa ich zaradenie do nášho kalendára
aj v roku 2010, prípadne aj iné preteky celoštátneho významu.

9. a 10. máj 2009 - usporiadateľ Ekonóm Banská Bystrica krátka trať / skrátená trať
Preteky situované na okraji Banskej Bystrice boli situované s centrom pretekov aj všetkých ubytovaných v areáli Strednej školy Kremnička.

Už cesta na sobotný štart bola o dosť dlhšia, ako bolo uvedené v pokynoch, čo mnohých bežcov zvyknutých dobehnúť tesne pred štartom dobre
vystresovalo. Terén bol síce kopcovitý s hlbokými údoliami, ale behateľný. Časť priestoru mapy tvoril rozbitý, členitý terén bývalého vojenského
priestoru, čo bolo pre tieto preteky veľkým prínosom. Trate boli navrhnuté orientačne kvalitné. 

Nedeľné preteky na skrátených tratiach boli poznamenané hrubou chybou organizátora, ktorá sa týkala väčšiny štartového poľa. Západná
plytká ryha v údolí - KS č. 76 (v záverečnej tretine tratí) bola nesprávne osadená, asi 150 m vyššie v údolí (výrazne mimo krúžku), čo narušilo
regulárnosť pretekov.  Navyše aj výbeh na hrebeň z tejto kontroly nemal mať viac ako 20 m prevýšenia, ale skutočnosť bola pre väčšinu chôdza
a nekonečný kopec. Toto sa skúsenému staviteľovi trate nemôže stať, ktorý je povinný byť na všetkých kontrolách - a tu sa to určite nestalo.
Navyše tu zlyhala kontrola roznášky kontrol, lebo na pôvodnom mieste aj bol štítok /aj keď padnutý na zemi v blate). Škoda tejto situácie, lebo
inak by boli preteky orientačne veľmi pekné a zaujímavé.

Protest ale nebol podaný. Situáciu prerokoval hlavný rozhodca s jury a dospel k rozhodnutiu, že výsledky ponechá v platnosti, napriek tomu,
že chyba výsledky ovplyvnila.
Časť chýb ale bola jednoznačne na strane pretekárov, spôsobená aj tým, že v danej mierke a pri tlači laserom, nebolo vždy jednoduché mapu



čítať. Reálne bol tlačový výstup oveľa hrubší ako tlač ofsetom a stávalo sa, že si pomýlili pretekári nábeh na širokú cestu, kde v skutočnosti bol
nepriechodný plot, ale s prerušovanou čiarou. Takto vznikla z toho značka priechodný nepreleziteľný plot. Pri takýchto špecifických prípadoch
a tlači na tlačiarni, kde je si možné výtlačky predom odskúšať, treba aspoň predefinovať hrúbky čiar, aby sa reálny výstup priblížil k ofsetu.

30. a 31.máj 2009 - Kamínka (Holešov a Kroměříž), ČR klasika/ krátka trať
Preteky moravského rebríčka s cca 800 pretekármi boli pekné a fyzicky náročné. Zo Slovenska sa ho zúčastnilo asi 120 pretekárov. Počasie

však organizátorom veľmi neprialo, ale rekreačný areál Kamínka umožnil väčšine účastníkom sa schovať.
V sobotných pretekoch staviteľ trate nikoho nešetril. Trate boli fyzicky a orientačne primerané typu pretekov. Tento typ terénu a lesa síce

žiadne zázraky z orientačnej obtiažnosti neurobí, ale kvalitná príprava pretekov a dobrá konkurencia tento handicap potlačí. Tieto preteky
zabezpečovali holešovickí orienťáci. Vyčítať by sa dalo hádam nezmyselný výbeh na vyhliadkový bod okolia s rozhľadňou, kde staviteľ trate si asi
myslel, že je čas v rámci preteku sa pokochať aj okolím.  Na tej istej mape, ale pre všetky kategórie sa v nedeľu bežali preteky na krátkych tratiach,
organizačne zabezpečené klubom OB z Kroměříže. Krátka trať sa bežala  s nezvykle veľkým počtom kontrol na jednotlivých tratiach, zhluky
kontrol komplikovali dohľadávky a viedli k chybám pretekárov a k vynechaniu poradia a následným časovým stratám k spätnému chodu.

13. jún 2009 - usporiadateľ Klub OB Ružomberok MM SR v šprinte 
Preteky boli situované do nádherného prostredia obce Sv. Kríž, na miestnom futbalovom štadióne. Aj voľba štartu bola zaujímavá, v tesnej

blízkosti národnej kultúrnej pamiatky kostola Sv. Kríž. Terén bol prakticky rovina, les väčšinou ľahko priebežný, s minimálnym podrastom - v
podstate mal charakter prírodného parku.     Samotné trate však svojim návrhom nemali charakter šprintu, ale krátkej trate. Nielen dĺžka trate
už predom napovedala, že dodržanie limitných časov pre víťazov bude nereálne, ale aj niektoré kontroly boli neprimerane ťažké na dohľadávku
pre preteky šprintu. Ak by išlo o krátku trať, tak sú tieto výčitky bezpredmetné, ale toto boli majstrovstvá SR v šprinte.

Za predpokladu, že by bola otvorená komunikácia medzi hlavným rozhodcom a staviteľom trate, tak sa tomuto mohlo predísť. Inak organi-
začne boli preteky dobre pripravené a verím, že väčšina pretekárov ani nevedela, že behali vlastne na inom type trate. Priestor tohto preteku a
možnosť voľby kvalitného zhromaždiska by sa mohli ešte v budúcnosti znova využiť pre celoslovenské preteky, aj keď iného rozsahu.

14. jún 2009 - usporiadateľ klub OB Ružomberok skrátená trať
Preteky s netradičným zhromaždiskom na parkovisku pri benzínovej pumpe boli v kopcovi-tom teréne s podhorským charakterom. Viem ešte

pochopiť zvoliť štart pri zhromaždisku, pod kopcom, ale určite už nepochopím, keď po prudkom stúpaní na prvú kontrolu sa zbiehalo znova
prakticky dole. Evidentne stavba trate s osadením kontrol nebola kontrolovaná z viacerých možných prístupoch. Mapa v niektorých častiach
vykazovala veľké chyby (napr. pri KS č. 57 a 81) a iný postup bol veľkou lotériou a aj vecou šťastia. Ukážkou neskúsenosti staviteľa trate bola
kontrola v závere tratí na okraji kosenej a zarastenej lúky- KS č.46 - jama. Podľa mapy triviálna kontrola pre kategóriu M12, kde väčšina
pretekárov dobiehala na kontrolu po okraji lesa. Tam však bol neuveriteľný "bordel" z napadaných haluzí, nepriebežného malinčia a značne
rozbitého terénu. To sa nedalo nijako z mapy vyčítať. Nasledujúci bežci, vidiac trápiacich sa "brodičov" zvolili nábeh na kontrolu až z jej odbe-
hovej strany. Takýto postup znamenal zisk aj 1 minúty, aj keď išlo prakticky o 150 m vzdialenosť. Hneď nasledujúca kontrola č.95 - zrázik v
svahu nad cieľom bol zle nielen zmapovaný voči susednému rúbanisku, ale osadený asi o 50 m ďalej.

Tieto preteky nijako nenadchli, ale pretekári to brali z nadhľadu. Lepšia komunikácia medzi hlavným rozhodcom a staviteľom trate by určite
mnohé problémy potlačila, všetko bolo riešiteľné, len to chce byť otvorený k riešeniu každej vzniknutej situácie.

30.  júl - 2. august 2009 - Veľká cena Slovenska / KARST Cup - usporiadateľ ATU Košice a Čingov Spišská Nová Ves
4-etapové preteky s netradičným centrom v Dedinkách sa bežali prvé 2 etapy na Silickej planine za teplého letného počasia. Trate mali

primeranú náročnosť tomuto terénu. 1. etapa bola situovaná prakticky celá v lese. Záver tratí, po prebehu cez asfaltku však nebol mapovo zvlád-
nutý. Kontrola - hlinený zrázik pri ohrade s lúkou mala okolie veľmi zle zmapované. Porasty pri SZ strane ohrady boli úplne inak a zo spodného
príbehu vôbec absentovala široká lesná cesta pre autá, ktorá tam bola evidentne niekoľko rokov. Aj smerovo to bolo celé posunuté, lebo azimut
z tejto kontroly v postupe na otvorenú pasáž planiny vynášal pretekárov mierne bokom.

2. etapa už takúto nezrovnalosť nemala a niet stavbe tratí čo vyčítať. Trate aj zašli do otvorených pasáží planiny s kríkovými porastmi, a tým
sa stali oveľa náročnejšími z orientačného hľadiska.

3. etapa sa presťahovala do Slovenského raja nad obec Hnilčík. Išlo o pretek na krátkych tratiach. Staviteľ trate kvalitne a citlivo postavil trate
v teréne plnom napadaného haluzia, ťažko priebežných polomov a hustníkov. Kontroly boli pritom ťažké nielen na postup, ale aj na dohľadávky.
Zo športového hľadiska tieto preteky mali veľmi vysokú úroveň.

4. etapa s handicapovým štartom bola ako z iného sveta. Staviteľ trate mal na beh úplne iný názor a kde mohol vytrápiť pretekárov, tak to
dokázal. Nezmyselný peší výšľap po štarte na prvé 2 kontroly bol len toho úvodom. Kde bolo nepriebežné rúbanisko, tak tade išiel ideálny post-
up, kde boli kvantá nahromadených haluzí, tak bola kontrola. Z mapy sa naozaj nedalo vyčítať, z ktorej strany je najlepší príchod ku kontrole.
Tieto preteky pre mnohých nebol žiaden zážitok, v cieli boli radi, že to už majú za tým. Problém neboli kopce, ani dĺžka trate, ale rozmýšľať z
pozície pretekára. 

Ešte poznámka k centru pretekov. Škola s ihriskom - stanovým mestečkom síce bola O.K., ale súťažiaci ubytovaní na pevných lôžkach bývali
na rôznych miestach po okolí, ktoré si vybavili (niektorí dokonca v Rožňave) a úplne sa stratila tá atmosféra života na letných viacetapových
pretekoch.

25. september 2009 - Medzinárodné majstrovstvá SR v nočnom OB - usporiadateľ Klub OB Sokol Kysak 
V nočných hodinách sa stretli stále početnejší vyznávači NOB na letisku pri obci Mirkovce. Samotné preteky zaznamenali dosiaľ rekordnú

účasť. Relatívne rovinatý terén bol veľmi vhodný na tento typ preteku. Trate boli postavené primerane na stúpajúcu kvalitu štartového poľa. Už
nešlo len o behanie po cestách, ale teraz sa behalo na azimuty a relatívne ťažké dohľadávkové kontroly. Takáto stavba trate si však žiada aj kvalitné
svetlá a tie mali len niekoľkí. Bez nich sa však nedalo chodiť bez väčších chýb. Reálne aj konečné poradie odzrkadľovalo túto skutočnosť. Trate
boli parametrami navrhnuté v súlade s pravidlami, Vyčítať by sa dalo staviteľovi osadenie kontrol na objekty (mravenisko, výrazný strom) v mies-
tach, v ktorých sa vyskytovali ďalšie podobné objekty, ktoré však neboli na mape. Pretekár v noci veľmi ťažko urobí korekciu svojej polohy, keď
sa dostane do takejto situácie. Problémová bola možná kontrola v závere tratí - KS č. 41 - svetlinka. V nočných podmienkach to mohol byť
kľudne opis - v lese. Svetlinka sa nedala v riedkom lese identifikovať a šancu mali len s halogénovými OB lampami. 

Preteky však boli všeobecne postavené kvalitne, ktorú podporila aj na slovenské pomery kvalitná účasť s niekoľkými kvalitnými pretekármi z
Čiech a Maďarska. 



26. september 2009 - Medzinárodné majstrovstvá SR v OB na krátkych tratiach - usporiadateľ Klub OB Sokol Kysak 
Centrum pretekov na letisku Mirkovce a relatívne rovinaté a rýchle trate spĺňali parametre pre krátke trate. Staviteľ trate vhodne rozvrhol jed-

notlivé trate, aby pretekári z rôznych kategórií nemali súbežné postupy. Vyskytla sa však hrubá chyba, ktorá výrazne ovplyvnila regulárnosť
pretekov. Kontrola č, 38 - bažinka, bola reálne postavená asi 100 m východne na iný objekt. Dohľadávka bola úplne na náhodu, lebo v okolí bo-
lo niekoľko bažiniek a prameňov a terén reálne nezodpovedal mape. V tomto mieste vôbec nemala byť kontrola a to, že bola ešte postavená mi-
mo bolo vážnou chybou usporiadateľa. Protest však nikto nepodal a hlavný rozhodca sa rozhodol ponechať výsledky v platnosti. Riaditeľ
pretekov sa za vzniknutú chybu pretekárom ospravedlnil.

27. september 2009 - usporiadateľ Klub OB Sokol Kysak  skrátené trate
Trate boli vedené v častiach mapy, ktoré v predošlých pretekoch neboli vedené. Staviteľ trate to riešil dôsledne až tak, že osadil nezmyselne

kontroly do vysokej žihľavy a doslovnej buši. Niektoré postupy medzi kontrolami odhalili chyby mapy a hlavne zlú kategorizáciu porastov.
Niektoré postupy sa nedali jednoducho realizovať a pretekár sa musel vrátiť a nájsť iný postup. Tieto preteky ukázali, že v prípade staviteľa trate
nestačí byť skúseným pretekárom, ale hlavne skúseným rozhodcom. 

Tým, že trate boli o dosť dlhšie ako v predošlé dni, odhalili nepresnosti mapy, zlú kategorizáciu porastov a chýbajúce cesty. Je to aj dôsledkom
mapárskych výstupov ukrajinských mapárov, fľaškových metód zameriavania vrstevníc a hurá práce. Kluby takto musia aj bez skúsených
mapárov korigovať mapu, ale je to limitované ich odbornou silou a časovým priestorom.

10. október 2009 - Medzinárodné majstrovstvá SR v OB na klasických tratiach - usporiadateľ Klub OB Martin      
Na majstrovské preteky bol zvolený podhorský pás tiahnuci sa od obce Mošovce, smerom na juh. Zhromaždisko bolo na lúke za kameňolo-

mom obce Rakša. Usporiadateľ mal smolu hlavne prudkou zmenou počasia v deň preteku - vytrvalý dážď a pocitový chlad, čo dosť potlačilo
atmosféru pretekov. Zaznamenali sme však rekordnú účasť - odštartovalo 286 pretekárov.

Samotné trate boli orientačne a fyzicky postavené primerane majstrovskému podujatiu. Samotný charakter lesa umožňoval dobrú
priebežnosť a krátke strmé stúpania preverovali fyzické sily pretekárov. Sporná bola možno kontrola za štartom č. 54 - zrázik. Okolie presne
nezodpovedalo realite a navonok z triviálnej kontroly tam mnohí nechali 2-5 minút. Aj samotný opis mal byť vývrat, lebo ten úplne zakrýval
skalu, ktorá sa odhalila vyvrátením stromu. Lokálne však mapa ukázala smerové chyby, v tých častiach boli aj zle smerované vrstevnice.
Pretekári však vzniknutú situáciu rýchlo korigovali a straty nepredstavovali viac ako 30-60 sekúnd.

Občerstvovacie stanice prakticky neboli využité, jednak pre hrozné počasie a aj zlý predpoklad postupu pretekárov na dlhom úseku, ktorý
väčšina volila úplne iným postupom. Organizačne boli preteky usporiadané komplexne na veľmi dobrej úrovni a pretekári napriek nepriazni
počasia boli veľmi spokojní.

11. október 2009 - Medzinárodné majstrovstvá SR v OB štafiet - usporiadateľ Klub OB Martin   
Na rovnakom zhromaždisku prebiehali preteky štafiet a znova za dažďa a chladu. Zišla sa na slovenské pomery nebývalá účasť, ale aj kvalita,

ktorej sekundovali hlavne českí pretekári. 
Trate boli postavené rýchle a lokálne aj orientačne náročné. Žiadne chyby sa nevyskytli, preteky boli dynamické a zaujímavé. Škvrnou podu-

jatia však bolo vážne narušenie fair play zo strany poľskej veteránskej štafety v kat. M 45, ktoré sa však zistilo až večer po podujatí a organizátor
nenesie na tom žiadnu vinu. Na základe podozrenia Petra Slámu, že pretekár WKS Krakow, Pawel Biederman bežal v jednotlivcoch kategóriu
M35, a potom vo víťaznej štafete v kategórii M45, si Juraj Petrinec na poľských stránkach OB preveril jeho ročník narodenia - je 1971!!! (Numer
ewidencyjny K30095, Numer licencji 01390K, Kategoria:  M-35, Klub: WKS Wawel, Data urodzenia: 1971).

Klubu Wawel Krakow usporiadateľ z Klubu OB Martin než stihol túto skutočnosť oznámi e-mailom a požiadať o vrátenie medailí a diplo-
mov, napísal mail samotný dotknutý pretekár, že až dodatočne zistil, že bežal neoprávnene, nakoľko v Poľsku môže v tejto štafete štartovať 1
pretekár aj z M 35. Reálne poradie v danej kategórii sa teda posunulo o 1 miesto. Štafeta v takomto zložení mohla štartovať iba mimo súťaž,
ale túto skutočnosť však nešportovo nepriznali, resp. športovo priznali, až z tepla domova.

Až s odstupom takmer mesiaca sa zistilo, že podobný prípad nastal aj v kat. M 35, kde v štafete VZA TJ Slávia Žilina B štartoval Marcel Mišúr.
Tento pretekár však nie je registrovaným pretekárom VZA, ani iného klubu, takže táto štafeta mohla a mala štartovať iba mimo súťaž.

Celkovo majstrovský víkend možno hodnotiť z organizátorskej stránky vysoko, dostatok usporiadateľov zvládlo aj sťažené prírodné pod-
mienky veľmi dobre.

Všeobecné zhodnotenie pretekov v roku 2009

Poukázaním  na mnohé rebríčkové preteky a hlavne majstrovské preteky sa ukázala potreba stavby trate držiteľom vyššej rozhodcovskej
triedy - nestačí len skúsení pretekár. Prístup k stavbe trate a výberu kontrol je z pohľadu pretekára iný a jednostranný.

Stále sa opakujú problémy s praktickým plnením povinností funkcionárov, napriek vypracovanej metodike o povinnosti funkcionárov v OB.
Najvýraznejšie neplnenie povinností sa prejavuje v pozícii hlavného rozhodcu, ktorý môže výrazne ovplyvniť kvalitu pretekov a predísť organi-
začným chybám v príprave a pri stavbe tratí - avšak jeho pripomienky musí plne rešpektovať staviteľ trate a nebrať jeho pripomienky za útok na
jeho česť a pod. 

Tento rok sa vyskytlo na pretekoch dosť hrubých chýb, ktoré v prípade striktného dodržania pravidiel a súťažného poriadku mali mať dotknuté
kategórie anulované. Všeobecne teda vládol kvalitatívny pokles. Pre ďalší rok treba sa vyvarovať vzniknutým chybám aj dôslednou vnútornou
kontrolou u organizátoroch. 

Sekcia OB doporučuje budúcim organizátorom menovať hlavného rozhodcu alebo staviteľa trate z iného klubu, aby sa eliminoval
ľahkovážnejší prístup k povinnostiam organizátora. V hre je aj opätovné zriadenie funkcie delegovaného rozhodcu, ktorého by určila sekcia OB
a schvaľoval by už predom prípravu samotných pretekov a vylúčila by sa zažmurovanie očí organizátora pred vlastnými hrubými chybami.

Situácia s hľadaním organizátorov sa vyvíjala celkovo dobre, nakoniec sa podarilo realizovať celoslovenské preteky v plánovanom rozsahu a
s vyváženým kalendárom súťaží. Terminovník pretekov na rok 2010 sa vyvíja celkom dobre a pravdepodobne sa podarí v predstihu vydania
vykonávacích pokynov na rok 2010 ho zverejniť. Trend zaraďovania súťaží v zahraničí do slovenského rebríčka patrí aj naďalej medzi snahy sek-
cie OB o spestrenie súťažného kalendára avšak nie na úkor slovenského organizátora, a preto pravdepodobne tieto preteky budú mať znížený
rankingový koeficient o 10%.



Usporiadateľom  zo strany SZOŠ bude poskytnutý príspevok:
Na základe vyhodnotenie majstrovských súťaží v OB, sekcia OB skonštatovala, že hodnotené preteky v zmysle schválených vykonávacích

predpisov na rok 2009 splnili podmienky pridelenia dotácií z prostriedkov SZOŠ - pridelenej sekcii OB, a to:
Klub OB Ružomberok    100 €             celkom   100 € (krátenie 50 € za nes-

plnenie parametrov tratí)
Klub OB Kysak                         100 € + 100 € celkom   200 €

(krátenie 50 € za výber niektorých nevhodných kontrol na NOB) 
(krátenie 100 € za hrubú chybu v stavbe M SR na KT)

Klub OB Martin 200 € + 200 €                           celkom   400 €
(krátenie po 50 € za trate vedené v smerovo deformovaných častiach mapy)

CELKOM:                                     700 €
Milan Petrinec - predseda sekcie OB SZOŠ

Kalendár súťaží v orientačnom behu a orientačnej cyklistike 2010 - predbežný
Slovenské súťaže:
27. - 28. 3. 2010 CESOM 2010 (krátka + šprint + stredná) Slovenský rebríček v OB - Lakšárska Nová Ves - KOBRA Bratislava
17. - 18. 4. 2010 Slovenský rebríček v OB (Postás Cup 2010) - Maďarsko
23. 4. 2010 Slovenský pohár v OC, WRE - šprint  - Veszprém       - Maďarsko
24. 4. 2010 Slovenský pohár v OC, WRE - stredná trať - Veszprém       - Maďarsko
25. 4. 2010 Slovenský pohár v OC, WRE - dlhá trať - Veszprém       - Maďarsko
1. 5. 2010 M SR v OB - krátke trate - Košice - ATU Košice
2. 5. 2010 Slovenský rebríček v OB (skrátená)     - Košice - ATU Košice
8. 5. 2010 Slovenský pohár v OC - ultradlhá trať - Blansko - Česká republika
9. 5. 2010 Slovenský pohár v OC - stredná trať - Blansko - Česká republika
15. - 16. 5. 2010 M SR v OC, Slovenský pohár v OC - šprint + VVpKS - B. Bystrica - ŠK Biko B. Bystrica
29. 5. 2010 M SR v OB - šprint - Sliač - KOBRA Bratislava
30. 5. 2010 Slovenský rebríček v OB (skrátená) - Sliač - KOBRA Bratislava
8. - 9. 6. 2010 Školské majstrovstvá SR v OB - jednotlivci + štafety - Nitra - ŠK Cart print Nitra
12.  6.  2010 M SR v OC, Slovenský pohár v OC - stredná - Košice - ATU Košice
13.  6.  2010 Slovenský pohár v OC - VVpKS - Košice - ATU Košice
19. - 20. 6. 2010 Moravský rebríček v OB - SRJ (klasická + KT)  - Olomouc - Česká republika
19. - 22. 8. 2010 Veľká cena Slovenska v orientačnom behu - 34. ročník 

Pohár Slovenského krasu v orientačnom behu - 7. ročník
medzinárodné 4-etapové preteky v OB - Slovenský raj + Slovenský kras

- TJ Čingov Spišská Nová Ves + ATU Košice
10. 9. 2010 M SR v nočnom OB - Mošovce - Klub OB Martin
11. 9. 2010 Slovenský rebríček v OB - skrátená trať - Mošovce - Klub OB Martin
12. 9. 2010 M SR v OB - štafety - B. Bystrica - Ekonóm Banská Bystrica
18. 9. 2010 Slovenský pohár v OC - šprint - Bratislava - ŠK VAZKA Bratislava
19. 9. 2010 Slovenský pohár v OC - VVpKS - Bratislava - ŠK VAZKA Bratislava

Svetové a významné akcie v orientačných športoch 2010:
15. - 18. 1. 2010 - Svetový pohár v LOB 2010 (1. séria) - Leningrad, Rusko
1. - 7. 2. 2010 - Svetový pohár v LOB 2010 (2. séria) - Uzana, Gabrovo, Bulharsko
8. - 15. 2. 2010 - Majstrovstvá Európy v LOB 2010

Svetový pohár v LOB 2010 (3. séria)
Majstrovstvá sveta juniorov v LOB 2010
Majstrovstvá sveta veteránov v LOB 2010 - Miercurea Ciuc, Rumunsko

13. - 15. 3. 2010 - Svetový pohár v LOB 2010 - finále - Ann, Švédsko
20. - 25. 3. 2010 - 1. zimné armádne hry CISM - Aosta Valley, Taliansko
24. - 25. 4. 20010 - Bavorské preteky v OB pre mládež - Mietraching, Nemecko
29. 4. - 2. 5. 2010 - Cupa Variant 5 2010 - medz. OB - Targovište, Bulharsko
28. 5. - 6. 6. 2010 - Majstrovstvá Európy v OB 2010 - Primorsko, Bulharsko
3. - 6. 6. 2010 - Majstrovstvá sveta veteránov v OC 2010 - Gdaňsk, Poľsko
8. - 9. 6. 2010 - M SR školskej mládeže v OB 2009/2010 - Nitra, CNR
1. - 4. 7. 2010  - Majstrovstvá Európy dorastu v OB 2010 - Soria, Španielsko
4. - 11. 7. 2010 - Majstrovstvá sveta juniorov v OB 2010 - Aalborg, Dánsko 
11. - 17. 7. 2010 - Majstrovstvá sveta v OC 2010

Majstrovstvá sveta juniorov v OC 2010 - Montalegre, Portugalsko
18. - 24. 7. 2010 - Akademické majstrovstvá sveta v OB 2010 - Borlänge, Švédsko
24. - 31. 7. 2010 - 3. Tour O Swiss 2010 - Švajčiarsko
1. - 7. 8. 2010 - Majstrovstvá sveta veteránov v OB 2010 - Pays de Neuchatel, SUI
8. - 15. 8. 2010 - Majstrovstvá sveta v OB 2010 - Trondheim, Nórsko
19. - 22. 8. 2010 - Pohár Slovenského krasu 2010

- Veľká cena Slovenska v OB 2010    - Slovenský raj + Slovenský kras, TKE
20. - 21. 11. 2010 - Majstrovstvá sveta v rogainingu 2010 - Cheviot, Nový Zéland



Iné zaujímavé súťaže u nás a v okolitých krajinách:
27. - 28. 3. 2010 - CESOM 2010 - Lakšárska Nová Ves, BBA
7. 4. 2010     - Mistrovství ČR na dlouhé trati - VSP, ČR
17. - 18. 4. 2010 - Postás Kupa 2010 - J od Budapešti, HUN
23. - 25. 4. 2010 - Svetový pohár MTBO - Veszprém, Maďarsko
24. 4. 2010    - Mistrovství ČR v nočním OB                 - JHB, ČR
24. - 25. 4. 20010 - Bavorské preteky v OB pre mládež - Mietraching, Nemecko
29. 4. - 2. 5. 2010 - Cupa Variant 5 2010 - medz. OB - Targovište, Bulharsko
1. 5. 2010 - MM SR v OB na KT 2010 - TKE
14. 5. 2010    - Mistrovství ČR ve sprintu - Zlín, ČR
8. - 9. 6. 2010 - M SR školskej mládeže v OB 2009/2010 - Nitra, CNR
12. - 13. 6. 2010 - Mistrovství ČR na krátké trati - Jičín, ČR
24. - 31. 7. 2010 - 3. Tour O Swiss 2010 - Švajčiarsko
19. - 22. 8. 2010 - Pohár Slovenského krasu 2010    - Slovenský raj + Slovenský kras, TKE
10. 9. 2010 - M SR v nočnom OB 2010 - Mošovce, ZMT
12. 9. 2010 - M SR v OB štafiet 2010 - B. Bystrica, EBB
18. - 19. 9. 2010 - Mistrovství ČR na klasické trati            - Jihlava, ČR
25. 9. 2010      - Mistrovství ČR štafet                      - Praga Praha
26. 9. 2010      - Mistrovství ČR klubů a oblast. výb. žactva - Praga Praha

Vícedenní závody 2010 v ČR:
3. -  5. 4. Velikonoce ve skalách                 DKP
3. -  6. 7. 3 dni MTBO Šumperk
3. -  6. 7. Cena střední Moravy (Horní Štěpánov)  KON+JPV
8. - 11. 7. Grand Prix Silesia (Vidnava)           AOP

16. - 18. 7. H.S.H. Vysočina cup (Svratka)    CHT
23. - 25. 7. Kůstrý 2010                             DKP
23. - 25. 7. Veteran cup VAM
4. -  4. 8. 5 dnůOB (Doksy)           VRI 

27. - 29. 8. Cena východních Čech (Seč) LPU
27. - 29. 8. Jesenický labyrint JES

Zápis č. 06/2009
z riadneho zasadnutia Predsedníctva SZOŠ dňa 11. 11. 2009 v Bratislave

Prítomní:  Juraj Nemec, Ján Mižúr, Milan Kollár, Dušan Formanko  - členovia P SZOŠ
Marian Kazík - gen. sekretár, Milan Petrinec - predseda sekcie OB

Ospravedlnili sa: Juraj Prékop
Program:   1. Kontrola plnenia uznesení 

2. Informácia o hospodárení SZOŠ
3. Seminár mapovej komisie
4. Konferencia SZOŠ + KVŠ + komisia mládeže - zabezpečenie 
5. Vyhodnotenie najúspešnejších športovcov a trénerov za r. 2009
6. Kalendáre súťaží na r. 2010, Veľká cena Slovenska v OB 2010
7. Rôzne

a) medaily pre majstrovské súťaže

1.  Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí s termínom plnenia k 11. 11. 2009:
- uzn. 10/03/08 Vypracovať plán postupného pokrytia všetkých okresov SR  školskými mapami - v plnení
- uzn. 5/07/08 Zaslať príspevky za tech. zabezp. súťaží v OC 2008 (VBA) - v plnení
- uzn. 7/07/08 Zaslať príspevky za tech. zabezp. súťaží v OB 2008 (BBA) - v plnení
- uzn. 8/08/08 Zaradiť do programu zasadnutia P SZOŠ návrh zmien  kritérií pre pomer delenia účelových  

prostriedkov určených pre jednotlivé reprezentácie SZOŠ - splnené
Uznesenie 1/06/09:

Predsedníctvo SZOŠ ukladá gen. sekretárovi rozoslať kritériá členom KVŠ ako pracovný materiál.
T: 18. 11. 2009 zodp.: Kazík 

- uzn. 15/08/08 Prizvať na najbližšie zasadnutie predsedníctva SZOŠ možných  členov 
novotvoriacej sa marketingovej komisie SZOŠ - v plnení

- uzn. 18/03/09 Požiadať o akreditáciu a vydanie oprávnenia pre SZOŠ školiť funkcionársky aktív 
v orientačných športoch - v plnení

- uzn. 2/04/09 Zaslať príspevky za mapy vydané v r. 2008: - školské (SSN, VBA, MZV)
- súťažné (BBA, VBA) - v plnení

- uzn. 1/05/09 Predložiť návrh nových hospodárskych smerníc na rokovanie konferencie SZOŠ - v plnení



- uzn. 3/05/09 Pripomenúť klubom, aby predložili doklady k príspevkom za tech. zab. súťaží 2008 - splnené
- uzn. 5/05/09 Zverejniť správu z WG 2009 v Infobe - splnené 
- uzn. 6/05/09 Zverejniť správu z JMS v OB 2009 v Infobe - splnené
- uzn. 7/05/09 Zverejniť správu z ME v OC 2009 v Infobe - splnené  
- uzn. 8/05/09 Zverejniť správu z JMS v OC 2009 v Infobe - splnené  
- uzn. 9/05/09 Zaslať refundácie OC na účet príslušného platiteľa zálohy - splnené  
- uzn. 10/05/09 Zverejniť správu z MS v OB 2009 v Infobe - splnené  
- uzn. 11/05/09 Zaslať refundácie z MS v OB na účet platiteľa zálohy - splnené  
- uzn. 12/05/09 Zverejniť správy zo zasadnutí IOF a z map. semin. v Infobe - splnené  
- uzn. 13/05/09 Zverejniť informáciu o MS (ISF) školskej mládeže v OB 2009 v Španielsku - splnené   
- uzn. 14/05/09 Zverejniť správu z MED v OB 2009 v Infobe - splnené   
- uzn. 15/05/09 Zaslať refundácie z MED v OB na účet platiteľa zálohy - splnené  
- uzn. 16/05/09 Zverejniť správu z MS v OC 2009 v Infobe - splnené  
- uzn. 18/05/09 Registrovať SZOŠ ako poberateľa 2 % z daní za r. 2009 - splnené  
- uzn. 21/05/09 Spracovať a zverejniť termínovníky súťaží na r. 2010 - v plnení  
- uzn. 22/05/09 Pripraviť a zabezpečiť Konferenciu SZOŠ 2009 - v plnení  
- uzn. 23/05/09 Vyzvať predsedov Sekcií a komisií SZOŠ, aby predložili správy za svoje rezorty - v plnení  
- uzn. 24/05/09 Informovať MŠ SR o kandidatúre na JMS v OB 2012 - splnené  
- uzn. 25/05/09 Vyzvať predsedu org. výboru JMS v OB 2012, aby predložil  informáciu 

o organizačnom zabezpečení šampionátu - v plnení

2. Informáciu o hospodárení SZOŠ a stave podúčtov v jednotlivých oblastiach SZOŠ k 31. 10. 2009 podal M. Kazík. Finančná situácia sa
zlepšila, zasielanie schválených príspevkov pre kluby prebieha priebežne, tak ako kluby predkladajú podklady potrebné k zdokumento-
vaniu zaslania príspevku. 
Štátne príspevky z MŠ SR ku koncu októbra neboli poukázané v plnej výške, neúplné sú príspevky na  činnosť mládeže a súťaže školskej
mládeže.
Uznesenie 2/06/09:

Predsedníctvo SZOŠ berie na informáciu o hospodárení zväzu k 31. 10. 2009 na vedomie.

3. Seminár mapovej komisie - mapová komisia pripravila na 5. 12. 2009 v Bratislave školenie, ktorého hlavnou témou je kreslenie a stavba 
tratí v Ocad 9. 
Uznesenie 3/06/09:

Predsedníctvo SZOŠ berie na vedomie informáciu o školení mapovej komisie.

4. Konferencia SZOŠ 2009 - technicko-organizačné zabezpečenie konferencie SZOŠ, zasadnutie Komisie vrcholového športu a komisie 
mládeže SZOŠ. Nevolebná konferencia SZOŠ sa uskutoční 29. 11. 2009 v Bratislave, v hoteli Jurki dom. Konferencii budú predchádzať
v sobotu 28. 11. 2009 zasadnutia Komisie vrcholového športu SZOŠ a Komisie mládeže SZOŠ, ktoré sa uskutočnia na rovnakom mieste. 
Vyhlásenie najúspešnejších športovcov a trénerov SZOŠ za r. 2009 sa uskutoční v rámci konferencie.
Správy od predsedov sekcií zatiaľ predložené neboli. Všetky materiály ku konferenciu budú zverejňované iba elektronicky.
Uznesenie 4/06/09:

P SZOŠ berie na vedomie informácie o príprave podujatí SZOŠ v dňoch 28. a 29. 11. 2009.

5. Vyhodnotenie najúspešnejších športovcov a trénerov za r. 2009 - uskutoční sa počas konferencie 29. 11. 2009 v Bratislave. Vyhodnotenie 
dlhodobých súťaží OB za r. 2009 (Pohár predsedu SZOŠ a súťaž klubových družstiev) sa uskutoční spoločne s vyhlásením Slovenského 
rebríčka jednotlivcov v OB 2009 na prvom celoslovenskom podujatí v OB v r. 2010 (CESOM 2010 v OB na Záhorí koncom marca).

6. Kalendáre súťaží na r. 2010, Veľká cena Slovenska v OB 2010. Na zasadnutí bol opäť osobne prítomný predseda sekcie OB Milan
Petrinec. Podrobne informoval o podobe kalendára súťaží v OB v r. 2010. Veľká cena Slovenska v OB 2010 bude v rámci pretekov Karst 
cup v OB 2010. Predseda sekcie OB predložil hodnotenie súťaží v OB 2009 aj s návrhom na výšku príspevkoch za technické zabezpečenie.
Kalendár súťaží v LOB bol spracovaný sekciou LOB, termíny by mali byť nemenné (ovplyvniť ich konanie však môže nepriaznivá snehová
situácia), v tejto podobe sa môže zverejniť. Členovia P SZOŠ odporúčajú nezaraďovať do hodnotenia SRJ v LOB vytrvalostný beh na lyžiach
Košická 40. Oneskorene predložila sekcia LOB aj vyhodnotenie súťaží v LOB 2009 spolu s návrhom na príspevky za tech. zabezpečenie
týchto súťaží.
Kalendár súťaží v OC 2010 predložila sekcia OC, nemá však ešte definitívnu podobu, prebiehajú ešte rokovania s niektorými usporia-
dateľmi o termíne uskutočnenia súťaží.
Jednotlivé odborné sekcie SZOŠ majú rôzne potreby pre zabezpečenie všetkých súťaží v SR. Či už počtom súťaží, počtom účastníkov,
náročnosťou technického zabezpečenia. V diskusii boli navrhnuté spôsoby postupu pri podpore jednotlivých sekcií v r. 2009. Príspevok
dostane iba sekcia OB.



Uznesenie 5/06/09:
Predsedníctvo SZOŠ nesúhlasí so zaradením vytrvalostného behu na lyžiach Košická 40 do hodnotenia SRJ v LOB.
P SZOŠ berie na vedomie termínovník súťaží LOB 2010.

Uznesenie 6/06/09:
P SZOŠ schvaľuje presun 600 € z podúčtu reprezentácie LOB na podúčet sekcie LOB.

Uznesenie 7/06/09:
P SZOŠ berie na vedomie hodnotenie slovenských súťaží v lyžiarskom OB 2009.
P SZOŠ ukladá gen. sekretárovi zverejniť hodnotenie súťaží v LOB 2009 v Infobe.
T: 30. 11. 2009 zodp.: Kazík 

Uznesenie 8/06/09:
Predsedníctvo SZOŠ schvaľuje zaslanie príspevkov za technické zabezpečenie súťaží v LOB 2009 v súlade s návrhom 
sekcie LOB takto:

PEZ 200 €
EBB 200 €

Predsedníctvo SZOŠ ukladá gen. sekretárovi zaslať príspevky ako dotácie s podmienkou predloženia kópií dokladov 
súvisiacich s nákladmi na uskutočnenie podporených podujatí.
T: 15. 12. 2009 zodp.: Kazík

Uznesenie 9/06/09:
P SZOŠ odporúča sekcii OC nezaradiť súťaže v OC 11. a 12. 9. 2010 do hodnotenia  Slovenského pohára 2010 z dôvo-
du konania sa majstrovských pretekov SR v OB.

Uznesenie 10/06/09:
P SZOŠ berie na vedomie kalendár súťaží OC 2010. Po doplnení odporúča zverejniť ho v konečnej podobe do termínu 
konania sa konferencie.

Uznesenie 11/06/09:
Predsedníctvo SZOŠ berie na vedomie hodnotenie slovenských súťaží v OB 2009.
P SZOŠ ukladá gen. sekretárovi zverejniť hodnotenie súťaží v OB 2009 v Infobe.
T: 30. 11. 2009 zodp.: Kazík 

Uznesenie 12/06/09:
Predsedníctvo SZOŠ schvaľuje zaslanie príspevkov za technické zabezpečenie súťaží v OB 2009 v súlade s návrhom 
sekcie OB takto:

RBK 100 €
KYS 200 €
ZMT 400 €

P SZOŠ ukladá gen. sekretárovi zaslať príspevky ako dotácie s podmienkou predloženia kópií dokladov súvisiacich 
s nákladmi na uskutočnenie podporených podujatí.
T: 30. 11. 2010 zodp.: Kazík

7. A) Medaily pre majstrovské súťaže v orientačných športoch. Séria špeciálnych sklenených medailí sa minula, je potrebné zabezpečiť pre 
budúce majstrovské súťaže inú podobu medailí. Zatiaľ budú medaily k šampionátom vyhotovované operatívne podľa možností. V 
predsedníctve je však názorová zhoda na to, že medaila má mať príslušnú estetickú hodnotu.

Uznesenie 13/06/09:
P SZOŠ vypisuje konkurz na grafický návrh pre novú medailu na majstrovské súťaže SZOŠ. Odmena pre víťazného au-
tora: 150 €. Podmienky pre grafické spracovanie a hodnotiacu komisiu určí gen. sekretár SZOŠ.

Najbližšie zasadnutie P SZOŠ (operatívne) bude 28. 11. 2009 v Bratislave (v predvečer konferencie SZOŠ).
Zapísal: Marian Kazík

Slovenský pohár v orientačnej cyklistike 2009 - hodnotenie jednotlivých pretekov
1. kolo Slovenský pohár v OC na stredných tratiach (zároveň WRE)
2. kolo Slovenský pohár v OC na dlhých tratiach (zároveň WRE) - hromadný štart
termín: 25. a 26. 4. 2009, Veszprém, Maďarsko
usporiadateľ: Hangya SE and Veszprém County Orienteering Federation
mapa: Sobota - bez názvu, 1:15 000, e 5 m, A4.

Nedeľa - bez názvu, 1:20 000 a 1:10 000, E=5m, A4.
Úvodné preteky sa uskutočnili v Maďarskom Veszpréme. Preteky, ktoré boli súčasne aj Českým aj Maďarským pohárom, boli aj dvomi kola-

mi zaradeného medzi podujatia svetového rankingu (WRE) IOF. Usporiadatelia zabezpečili kvalitné zhromaždisko s pohodlným parkovaním a
občerstvením. Terén bol sčasti otvorený a bolo povolené jazdiť aj mimo ciest, čo zatraktívnilo preteky. Mapy boli pripravené kvalitne a stavba
tratí bola na úrovni WRE. Zišla sa kvalitná konkurencia 450 pretekárov zo 16 krajín. 

Preteky v nedeľu sa išli systémom "one man relay", hromadný štart a dve výmeny mapy. Hromadný štart vyriešili usporiadatelia ukážkovo -
divácky pútavo a pretekársky bezpečne. Škoda že trate neboli viac a zmysluplnejšie rozfarstované a že usporiadateľ iba minimálne využil najza-
ujímavejšie pasáže v závere v okolí motokrosových tratí (záverečná pasáž na mape 1:10 000 mala iba zopár kontrol, bola jednoznačne na-



jnáročnejším prvkom na nedeľnej trati). Niektoré KS však neboli pre preteky s hromadným štartom vhodne umiestnené - málo priestoru na
otáčanie, množstvo kolízií pretekárov. Pri pretekoch s hromadným štartom je potrebné mať na KS minimálne 2 SI jednotky (radšej 3 aj 4) a vi-
ac ako 3 m od seba, aby mohli byť využiteľné a umožnili príjazd a odjazd väčších skupín pretekárov. KS v "slepých cestách" sú pre tento typ
pretekov nevhodné.

V sobotu bola trať vytlačená na mape málo výrazná, krížiky na zakázanej ceste nebolo vôbec vidieť... Pasáž v oblasti s ledva pešo prejditeľný-
mi chodníkmi bola veľmi nevhodná pre jazdu bicyklom... Slabo bolo rozoznať plnú žltú od rastra, veľa ľudí jazdilo cez pole po oba dni.

Maďari sa pripravujú na MS v MTBO 2012. Preto sa rozhodli každoročne usporiadať jedno špičkové podujatie, ktoré bude previerkou pre us-
poriadateľov a zároveň pre pretekárov dobrým spôsobom zoznámenia sa s charakterom terénov u našich južných susedov. 

Zhromaždisko: Lúka v blízkosti mestečka Öskü.
Propozície: Vlastná web stánka, informačne v poriadku, s dostatočným predstihom.
Pokyny: Informačne v poriadku.
Výsledky: Počas pretekov vyvesované priebežne, komentované spíkrami.
Vyhlásenie výsl: V poriadku, v sobotu aj s kultúrnym programom.
Ubytovanie: Ponúknuté usporiadateľom vo Veszpréme v rôznych cenových reláciách.
Plusy:  -      vysoká účasť pretekárov zo svetovej špičky

- centrum pretekov po oba dni na jednom mieste
- kvalitné mapy i trate
- veľmi dobrá organizácia
- použitie SI

Mínusy: -      nedeľný hromadný štart pomohol niektorým pretekárom k lepším výsledkom
- tlač na niektorých mapách nebola v dostatočnej kvalite
- nie veľmi vhodné umiestnenie KS v nedeľu

Hodnotenie: zhromaždisko / informovanosť / mapy / trate / celkový dojem 
(ako v škole) 1 1 2 2 1-
**********************************************************************

3. kolo Slovenského pohára v OC na ultra dlhých tratiach (zároveň 3. kolo ČP v MTBO a MČR v MTBO)
4. kolo Slovenského pohára v OC na stredných tratiach (zároveň 4. kolo ČP v MTBO)
termín: 2. a 3. 5. 2009, Vracov - ČR
usporiadateľ: SKOB Zlín
mapa: Sobota - Lelek lesní, Skřivan lesní  - 1:20 000, E 2,5m, formát A3

Nedeľa - Duny - 1:15 000, E 2,5 m, formát A4
Po dlhšej prestávke sme zavítali znova do pieskových dún južnej Moravy. Centrum pretekov bolo kúsok za Slovensko-Českými hranicami v

dedinke Vracov. Usporiadatelia zo Zlína pripravili zhromaždisko na futbalovom štadióne, parkovanie bolo v areáli a na priľahlých komuniká-
ciách. Cieľ bol po oba dni v centre pretekov. Na české pomery mali mapy na viacerých miestach zlú klasifikáciu zjazdnosti ciest, čo pretekárom
spôsobovalo problémy. Stavba tratí bola poznačená výmenou mapy, takže sa jazdilo viackrát po tej istej ceste. Večerné vyhlásenie výsledkov
spolu s kultúrnym programom sa konalo v blízkom areáli miestnych hasičov.

Považujem za hrubú chybu staviteľa, ak ideálny postup vedie mimo zmapovaného (zobrazeného) priestoru. Poctivci zvádzajú nerovnomerný
súboj a sú v podstate za dodržiavanie pravidiel potrestaní. Toto sa v plnej nahote ukázalo v úvode tratí v nedeľu.

Zhromaždisko: Vhodne zvolené, na futbalovom štadióne, kde bola možnosť prespať vo  vlastnom stane.
Propozície: Web stránka k pretekom. Informačne v poriadku, s predstihom. 
Pokyny: Informačne v poriadku.
Výsledky: Počas pretekov vyvesované priebežne, komentované.
Vyhlásenie výsl: Na úrovni, v sobotu s kultúrnym programom.
Ubytovanie: Ponúknuté usporiadateľom v telocvični, ubytovni alebo v stane.
Plusy: -      terén s hustou sieťou ciest 

- použitie SI
- priestranné centrum pretekov
- cieľ po oba dni v centre pretekov

Mínusy: -     zlá klasifikácia ciest na mapách pre oba dni
- sobotná stavba tratí u niektorých kategórií
- ideálne postupy mimo zmapovaného terénu v úvode tratí v nedeľu

Hodnotenie: zhromaždisko / informovanosť / mapy / trate / celkový dojem 
(ako v škole) 1- 2 2 2 2
**********************************************************************

5. kolo  Slovenský pohár v OC v šprinte (zároveň WRE)
6. kolo Slovenský pohár v OC na dlhých tratiach (zároveň WRE)
termín: 30. 5. 2008 - 31. 5. 2009, Mukačevo, Ukrajina
usporiadateľ: O-club Tovarysch (Mukachevo)
mapa: Sobota - Beregvar 1:7 500, E=5m

Nedeľa - Velikogirna 1:15 000, E=5m



Po prvý krát sa preteky SP presunuli za východné hranice do blízkosti ukrajinského mesta Mukačevo. Hoci preteky boli zaradené medzi po-
dujatia svetového rankingu (WRE) IOF, početnejšie štartové pola sa tu nezišlo, aj keď súťažili niektorí špičkoví pretekári z Ruska, Maďarska a
Rakúska. Centrum pretekov v sobotu bolo v rekreačnom areáli sanatória Perla Karpát asi 20 km od Mukačeva. V okolí liečebných domov a cez
parčíky viedli trate, ktoré umiestnením štartu a cieľa boli najmä pre pretekárov čakajúcich na svoj štart veľmi nebezpečnou zónou. Niektorí
pretekári boli poškodení tým, že ich neinformovaní pracovníci bezpečnostnej služby pri vjazde do niektorého z areálov sanatórií zastavili a tí
museli vysvetľovať, prečo do areálu musia vojsť. Zopár kontrolných stanovíšť bolo nesprávne osadených, čo bolo zapríčinené tým, že bezpečnostná
služba premiestnila KS inam ako bolo v mape a ako ho umiestnil osádzač KS.

Pretekári sa po oba dni museli vyrovnať okrem zlej a nedostatočnej informovanosti o pretekoch, aj s množstvom voľne pobehujúcich psov.
Nepriaznivé počasie (hustý vytrvalý lejak a veľká zima) v druhý deň sa podpísalo pod prekročené smerné časy víťazov. Zhromaždisko bolo v

kasárňach na okraji mesta, kde však neboli k dispozícii ani základné hygienické prvky zhromaždiska (WC, umývadlo, aspoň čistá voda). Trate
viedli cigánskou osadou a vo väčšej miere vo vinohradoch. Počasie urobilo z tratí "ultralong", rozbahnené cesty boli komplikáciou, ktorá
výrazne sťažovala jazdu v sedle bicykla. Umiestnenie KS v úvode tratí bolo v nesúlade s mapou, čo bolo zapríčinené najmä zlým zmapovaním
lesíka v JZ časti mapy. Ubytovanie usporiadateľ nezabezpečoval, účastníci sa o ubytovanie museli postarať sami.

Zhromaždisko: V sobotu - vo vhodnom prostredí na nesprávnom mieste, v nedeľu absolútne nevyhovujúce.
Propozície: Na internete pôvodne len v ukrajinčine. Po niekoľkonásobnej urgencii advisora B. Ďurča a pohrození neúčasťou aj infor-

mácie v AJ.  Informačne v poriadku, no dosť neskoro.
Pokyny: Informačne veľmi slabé.
Výsledky: Počas pretekov vyvesované občas, v nedeľu skoro vôbec.
Vyhlásenie výsl: V sobotu v čase mimo časového harmonogramu, keď účastníci zo zahraničia neboli prítomní. 

V nedeľu hneď po pretekoch v rámci možností v zlom počasí.
Ubytovanie: Riešené individuálne účastníkmi.
Plusy: -      pre slovenských pretekárov nový terén a nové zážitky :

- použitie SI 
- náročné trate 

Mínusy: -      problémy s parkovaním
- nedostatočné informácie
- organizátor nezabezpečoval ubytovanie

Hodnotenie: zhromaždisko / informovanosť / mapy / trate / celkový dojem 
(ako v škole) 4 4 3 2 3-
**********************************************************************

7. kolo Majstrovstvá SR, slovenský pohár v OC na stredných tratiach (zároveň 12. kolo ČP v MTBO)
8. kolo Majstrovstvá SR, slovenský pohár v OC na dlhých tratiach (zároveň 13. kolo ČP v MTBO)
termín: 5. a 6. 9. 2009, Modra - Zochova chata
usporiadateľ: Klub OB Sokol Pezinok
mapa: Sobota - nová mapa pre OC: Harmónia, 1:15 000, e 5m

Nedeľa - nová mapa pre OC: Bídna, 1:15 000, e 5m
Preteky sa konali v rekreačnej oblasti Modra - Zochova chata. Terén bol náročný, kopcovitý s nebezpečnými zjazdmi. Niektoré tieto zjazdy

boli vyznačené v mape, ale nie v lese (osobne som spadol na takomto úseku). Našťastie sa nestalo žiadne vážne zranenie. Sobotná stavba tratí
mohla byť pre viacero kategórii trochu citlivejšie postavená a kratšia. 

Nedeľné mužské trate boli ako tak v tolerancii, ale ženské trate boli znova dosť nad smernými časmi. Našťastie nepršalo! Mapa bola na niek-
torých miestach kritizovaná nielen z dôvodu zlej klasifikácie ciest, ale aj z dôvodu smerových a vzdialenostných nepresností. Za tieto chyby ne-
sie vinu mapár, ale aj staviteľ trate, pretože poslal pretekárov do tej časti mapy kde to nesedelo.

V centre pretekov bolo ozvučenie, ale nebolo počuť komentovanie. Neviem či sa k usporiadateľom dostalo konštatovanie českých pretekárov
"nooo, tak skoro asi Český pohár na Slovensku nebude". Trochu dosť ma to zamrzelo, o to viac, že v SPE majú veľa skúsených OC pretekárov,
ktorí vedia ako ma Český pohár vyzerať. Na druhú stranu treba povedať, že kto nič nerobí nič nepokazí. Verím, že usporiadateľský tím SPE sa
posnaží, aby ďalšie OC preteky v okolí Pezinka boli z pohľadu pretekára lepšie. 

Zhromaždisko: Zochova chata, Lyžiarska chata pod zjazdovkou.
Propozície: Na internete. Informačne v poriadku, s dostatočným predstihom.
Pokyny: Informačne v poriadku.
Výsledky: Počas pretekov vyvesované priebežne. 
Vyhlásenie výsl: Zvlášť sa vyhlasovali majstrovstvá SR a ČP. 
Ubytovanie: Riešené individuálne účastníkmi.
Plusy: -      použitie SI

- kvalitná konkurencia pre slovenských pretekárov
Mínusy: -      sobotný cieľ mimo centra pretekov

- stavba tratí po oba dni v niektorých kategóriách prekročila smerné časy 
- absencia označenia nebezpečných miest v lese 
- organizátor nezabezpečoval ubytovanie

Hodnotenie: zhromaždisko / informovanosť / mapy / trate / celkový dojem 
(ako v škole) 2- 2- 2 3 2-
**********************************************************************



Celkové zhodnotenie
Rok 2009 bol chudobný na preteky v OC organizované na území SR. Jediné dvojkolo Slovenského pohára (SP) zorganizoval Klub OB Sokol

Pezinok, aj to len na základe toho, že to bol zároveň aj Český pohár v MTBO. Je to spôsobené postupným úbytkom "OB pozitívnych" na
Slovensku. Je stále menej ľudí, ktorí sú ochotní tráviť svoj čas organizovaním pretekov, zháňaním financií a sponzorov. Problémom je nízka
účasť na kolách SP, ktorá usporiadateľom nepokryje ani základné náklady.

Preto boli v tomto roku opäť zaradené zahraničné preteky ako súčasť SP. Veľmi sme boli spokojní s pretekmi v Maďarsku a v Čechách. Menšia
spokojnosť bola s pretekmi na Ukrajine. V najbližších rokoch nebudeme uvažovať o zaradení ukrajinských podujatí do SP. 

Sekcia OC by však uprednostnila, aby sa na území SR konalo viac podujatí ako iba 2-4 do roka. Jednou z ciest by mohla byť vyššia podpora
pre usporiadateľov majstrovských podujatí (výrazne vyšší príspevok za technické zabezpečenie ako doteraz), napr. podľa modelu sekcie OC. Pri
tvorbe kalendára súťaží OC v roku 2011, bude sekcia OC postupovať podobne. Tento model vyžaduje však splnenie určitých podmienok - napr.
nová mapa, SportIdent, ozvučenie... a pod.

Záver sezóny, spolu s vyhodnotením SP bol naplánovaný na 17. - 18. októbra 2009, kedy sa malo konať aj posledné dvojkolo SP. Organizátor
(ŠK BIKO Banská Bystrica) musel však preteky zrušiť pre vysokú snehovú vrstvu v mieste pretekov. Náhradný termín pre toto podujatie nebol
stanovený, pripravené trate usporiadateľ využije v rámci SP v OC 2010, 15. a 16. mája 2010 sa v B. Bystrici uskutočnia 2 kolá zaradené medzi
rebríčkové podujatia v orientačnej cyklistike. 

Ak chceme aj v budúcnosti chodiť na preteky na Slovensku, budeme si musieť zabezpečiť našich nasledovníkov, učiť ich, pomáhať im a nájsť
spôsob, ako prilákať viacej ľudí na preteky v orientačnej cyklistike. 

Napríklad skúsiť na ďalší deň po MTB maratóne postaviť dve alebo tri jednoduché trate na turistickej mape...
Za Sekciu OC:  Mikuláš Šabo, Marian Kazík

Kalendár Oblastného rebrícka Východ  2010 
Dátum Kolo Organizátor Typ trate
2. 1. Trojkrálová buzola KYS
20. 3. 1. kolo UKE+TKE Krátka
21. 3. 2. kolo KYS Skrátená
10. 4. 3. kolo DKE, VKE, RBA Skrátená
22. 5. 4. kolo SSN Šprint
23. 5. 5. kolo SSN Skrátená
4. 9. 6. kolo TKE Skrátená
5. 9. 7. kolo KYS Krátka
25. 9. alt.9.10. 8.kolo TKE Štafety
5. 12. Mikulášsky OB TKE
19. 12. Vianočný kapor TKE

Zasadnutie Západnej oblasti SZOŠ,  4. 11. 2009
Program: - Hodnotenie sezóny 2008

- Hospodárenie v r.2008
- Zvýšenie činnosti a pretekov v ZO
- Účasť ZO na pretekoch v Srbsku
- Organizovanie pretekov pre SAŠŠ
- Príprava kalendára ZL 2009
- Príprava kalendára OR 2009
- Rôzne - diskusia

Prítomní:  RBA: D. Formanko- predseda Rady ZO, RBA: F. Priesol- člen Rady ZO, VBA: E. Králová - členka Rady ZO, 
CBA: M. Kazík, ŠK Sandberg: R. Jonáš, SPE: M. Tomašovič, FBA: D. Hrnčiar,  BBA: K. Hierweg,  
ďalší: M. Petrinec- sekcia OB SZOŠ, Martin Mazúr - hosť

Ad1/ V roku 2009 sme uskutočnili všetky naplánované preteky ZL, OR, a M-ZO. Kluby v našej oblasti organizovali i ďalšie akcie v OC a celo-
štátne preteky. Najvyraznejší úspech dosiahla Hana Bajtošová (VBA) na MS v OC v Izraeli - zlatú medailu v šprinte. Popri TJ Slávia 
Farmaceut i naďalej pracuje CTM pre ZO SZOŠ.
V roku 2009 sme vydali pre naše potreby mapy v elektronickej podobe: 
Nuda pláž - MaKaDo (VBA), MaKaDo´09 (VBA), Slavěnkina lúčka (VBA), Klepáč (VBA), Kráľovské políčko (FBA), Gerulata (BBA),
Kamzík-Červený most (RBA), Partizánska lúka (RBA), Pečniansky les (ŠK Sandberg).
ZO SZOŠ by však mala byť aktívnejšia. Kluby síce spolupracujú ale práca s mládežou dlhodobo viazne. Celkovo môžeme činnosť ZO hod-
notiť pozitívne, no zaostávame v masovejšom rozvoji športu. 

Ad2/ V r.2009 sme príjmy nemali žiadne. Výdavky boli za nákup cien za ZL 2008 (24,-€) tlač diplomov za ZL 2008 (8,-€), nákup medailí na 
M-ZO na KT, štafety a klasickú trať (100,-€). K dnešnému dňu disponujeme čiastkou = 264,85 €.

Ad3/ Na zvýšenie úrovne nášho športu i pretekov v oblasti je nutné:
- zabezpečiť trénera (cvičiteľa) pre deti a mládež
- zabezpečiť aspoň jeden krúžok OB pre deti a mládež v našej oblasti



- využiť iné akcie, najmä bežecké, na zorganizovanie tréningu a priblíženie OB verejnosti
- informovať médiá o organizovaní všetkých našich akcií
- zabezpečiť spoločné tréningy, v zimnom období každú nedeľu o 9,30 na Kamzíku

Ad4/ Pozvanie na marcové preteky v Belehrade bolo posúdené kladne. Treba ihneď konať:
- kontaktovať organizátora s otázkou čoho sa pozvanie týka s dôrazom na financovanie účasti
- kontaktovať orgány VÚC kraja alebo mesta so žiadosťou o financovanie výjazdu
- v prípade účasti by ZO mohla zaplatiť účastníkom štartovné
- zodpovedný D. Formanko

Ad5/ Kluby ZO do konca apríla 2010 zorganizujú okresné kolá SAŠŠ v OB pre žiakov ZŠ a SŠ podľa okresnej územnosti nasledovne:
CBA + VBA pre okresy Bratislava I + III,    
RBA pre okres Bratislava II,   
FBA pre okres Bratislava IV, 
BBA pre okres Bratislava V,    
SPE pre okres Pezinok,   
CNR pre okres Nitra.

V našej oblasti prebehne aj Krajské kolo SAŠŠ = organizátor VBA 11.5. a majstrovstvá SR pre SAŠŠ = organizátor CNR 8. - 9. 6. 2010.
Organizátori oslovia ZŠ i SŠ vo svojom okrese, prípadne v iných (nekolíznych) okresoch a preteky môžu prebiehať súčasne, s vyhod-
notením po okresoch. Je nutné včas vypísať a rozoslať rozpisy pretekov na ZŠ a SŠ ako i nadviazať kontakty s Krajskou organizáciou SAŠŠ
a Krajským školským úradom. Usporiadateľ pretekov na vyhlásení výsledkov osobne oznámi postupujúcim kedy a kde je Krajské kolo
SAŠŠ. V prípade neúčasti postupujúcich zabezpečí náhradníkov v poradí. Písomné výsledky z pretekov zašle na zúčastnené školy, SZOŠ
a usporiadateľovi Krajského kola SAŠŠ.

Preteky SAŠŠ 2010:
apríl Okresné kolo pre BA1+BA3 VBA+CBA / Ostredky
apríl Okresné kolo pre BA2 RBA / Pošeň
apríl Okresné kolo pre BA4 FBA / Dlhé diely
apríl Okresné kolo pre BA5 BBA / Petržalka
apríl Okresné kolo pre Pezinok SPE / Pezinok
apríl Okresné kolo pre Nitru CNR / Nitra
11.5. Krajské kolo SAŠŠ VBA / Partizánska lúka
8. - 9. 6. Majstrovstvá SR pre SAŠŠ CNR / Nitra
Konkrétne termíny Okresných kôl spresníme na zasadnutí v decembri 2009.

Ad6/ Organizátor ZL je povinný vypísať preteky v kat.: M,W -10, M,W -14, M,W -18, M,W 19-, M,W 45-.
Iné kategórie vypísať môže, avšak mimo celkového hodnotenia ZL 2010. 
Štartovné je doporučené nasledovne: Kat. M,W-10, M,W-14 = 2,-€,  

M,W-18, M,W 19-, M,W 45- = 3,-€,    pri použití SI + 1,-€.
Organizátori jednotlivých kôl ZL zašlú kompletné výsledky (Protokol a technické výsledky s dĺžkami tratí, prevýšením a počtom KS) M.
Kazíkovi, ktorý urobí celkové vyhodnotenie ZL 2010.
Do hodnotenia ZL 2010 sa zarátajú:  Trojkráľové preteky (6.1.), 5.kolo ZL Viedeň (30.1.) a 4 najlepšie výsledky z 10. vypísaných pretekov.
Víťazi ZL 2010 budú odmenení vecnými cenami na Trojkráľových OB v r. 2011 v Pezinku.
Preteky Zimnej ligy v OB 2010:
6. 12. ZL, 1.kolo, Mikulášske preteky VBA / Partizánska lúka
6. 1. ZL, 2.kolo, Trojkráľové preteky SPE / Pezinok
16. 1. ZL, 3.kolo, Olympia Park AUT / Viedeň
23. 1. ZL, 4.kolo, Zimný Sporko BBA / Rusovce
30. 1. ZL, 5.kolo, AUT / Viedeň
6. 2. ZL, 6.kolo, Zimný elixír FBA / Dlhé diely
13. 2. ZL, 7.kolo, AUT / Viedeň
20. 2. ZL, 8.kolo, Yetti Zima Cup RBA / Petržalka
27. 2. ZL, 9.kolo, AUT / Viedeň
13. 3. ZL, 10.kolo, AUT / Viedeň
Bodovanie ZL 2010:
1. m. = 20 b.,  2. m. = 19 b.,  3. m. = 18 b., 4. m. = 17 b., 5. m. = 16 b., 6. m. = 15 b., 7. m. = 14 b., 8. m. = 13 b.  9. m. = 12 b., 

10. m. = 11 b., 11. m. = 10 b., 12. m. =  9 b., 13. m. =   8 b., 14. m. =  7 b., 15. m. =   6 b., 16. m. = 5 b., 17. m. =  4 b., 18. m. =   3 b.,
19. m. =  2 b., 20. m. =  1 b., 1 bod získavajú aj pretekári klasifikovaní od 20. miesta nižšie.

Ad7/ Pri tvorbe športového kalendára denného OB prevládol názor urobiť preteky OR s kratšími traťami, so zameraním najmä na začiatočníkov 
a verejnosť. Usporiadateľ vypíše pre OR redukované kategórie: 
M,W-10D,  M,W-10,  M,W-14,  M,W-18,  M,W 19-,  M,W 45-,  M,W 55-,  Open.
Stužkovaná trať nie je povinná, musí sa však nahradiť jednoduchou traťou pre deti do 10 rokov s označením M,W-10 a 10D (s Doprovodom). 
Doporučené štartovné: Kat. M,W-10, M,W-14, = 2,-€,   

M,W-18, M,W 19-, M,W 45-, M,W 55- = 3,-€,  pri použití SI + 1,-€.



Dekorovanie víťazov na OR: M,W-10 +10D -všetkých, M,W-14 a M,W-18 -prvých troch,  M,W 19-,  M,W 45-,  M,W 55- iba víťazov. 
Hodnotenie OR bude samostatné bez závislosti na SRJ. V rankingu budú pretekárovi pridelené body podľa absolvovanej kategórie. Víťazi
OR 2010 budú odmenení vecnými cenami na pretekoch Prvý Jarný Kufor v r. 2011 v Bratislave.
Organizátori jednotlivých kôl OR zašlú kompletné výsledky (Protokol a technické výsledky s dĺžkami tratí, prevýšením a počtom KS) M.
Kazíkovi, ktorý urobí celkové vyhodnotenie OR 2010.
Bodovanie OR Západ v OB 2010:
1. m. = 20 b.,  2. m. = 19 b.,  3. m. = 18 b., 4. m. = 17 b., 5. m. = 16 b., 6. m. = 15 b., 7. m. = 14 b., 8. m. = 13 b.  9. m. = 12 b., 

10. m. = 11 b., 11. m. = 10 b., 12. m. =  9 b., 13. m. =   8 b., 14. m. =  7 b., 15. m. =   6 b., 16. m. = 5 b., 17. m. =  4 b., 18. m. =   3 b.,
19. m. =  2 b., 20. m. =  1 b., 1 bod získavajú aj pretekári klasifikovaní od 20. miesta nižšie.
Budú vypísané aj majstrovstvá ZO SZOŠ v dennom OB (17. 10. = BBA) a štafetovom OB (15. 9. = FBA). 
Víťaz každej kategórie získa medailu a titul Majster ZO SZOŠ.

Preteky OR Západ v OB 2010:  
20. 3. OR-1.kolo, Prvý Jarný Kufor RBA
21. 3. OR-2.kolo, Jarná Cena Rapidu RBA
10. 4. OR-3.kolo, Malý Vazkárik VBA
23. 5. OR-4.kolo, Pohár oslob. mesta Pezinok SPE
? máj OR-5.kolo, Jarný elixír FBA

15. 9. OR-6.kolo, Dunajská buzola, M-ZO štafiet FBA
17. 11. OR-7.kolo, Cena Sporka, M-ZO v OB BBA
Ďalšie preteky v ZO SZOŠ:   
27. - 28. 3. SRJ, CESOM BBA / Šajdíkove Humence
24. 4. Verejný OB ŠK Sandberg
11. 5. Krajské kolo SAŠŠ VBA / Partizánska lúka
16. 5. Cross Milá Míľa RBA / BA- Horský park
8. - 9. 6. M-SR SAŠŠ CNR / Nitra

september  OC, MaKaDo VBA / Bratislava
? október OB, Župy BA-Burgenland-Vás-Gyor       ??

Ad8/ V diskusii bolo povedané:
- Spoločné bežecké tréningy v ZO budú zorganizované v zimnom období, každú nedeľu o 9,30 na Kamzíku, pri mapových tréningoch so
štartovným = 1,-€. Rozpis tréningov dohodneme na zasadnutí v decembri 2009.
- Fungovanie CTM v ZO prehodnotíme na zasadnutí v decembri 2009 (J. Mižúr).
- Využitie telocvične bezplatne na Gymnáziu I. Horvátha ponúkla Eva Králová každý štvrtok od 14.30 do 16.00 hod. (tréningy pre mládež).
- Požiadať J. Furucza o vyhodnotenie OR 2009 vyselektovaním pretekov OR a nie pretekárov oblasti z rankingu SRJ.
- U rakúskeho organizátora ZL 2010 zabezpečiť povinné hodnotenie jedných pretekov v Rakúsku a jedných pretekov na Slovensku a
zvýšiť tým konkurenciu v kategóriách. Zároveň pre slovenskú stranu zabezpečiť výsledky po kategóriach, bez zlúčenia a dojednať štar-
tovné pre našu oblasť.
- Rada ZO žiada klub Sokol Pezinok o prehodnotenie a zníženie požičovného za systém SI, nakoľko by sa využíval pravidelne na pretekoch
OR. Pri pretekoch ZL je použitie systému SI na organizátorovi pretekov, pre veľké riziko krádeže SI jednotky v zastavaných a sídliskových
oblastiach.
- Rada ZO vyslovuje poďakovanie R.Jonášovi a ŠK Sandberg za zorganizovanie mapových tréningov pre oblasť v r.2009 ktoré sa stretli s
pozitívnym ohlasom od účastníkov.
- ŠK Sandberg informoval o zriadení krúžku OB pri ZŠ na ul.L. Bukovčana 3, každý utorok od 16.00 hod., vedúci M.Eliáš, s možnosťou
tréningu aj pre deti našej oblasti.
Zapísal: Dušan Formanko, predseda Rady ZO SZOŠ

ORGANIZAČNÉ POKYNY 
PRE ŠKOLSKÉ ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE V ORIENTAČNOM BEHU V ŠK. R. 2009/2010 

Účasť v šk. r. 2009/2010 a kategórie:
Súťaží sa v 4 kategóriách 
Žiaci základných škôl narodení 1. 1. 1994 a mladší    (aj deviataci, aj žiaci 8-roč. gym.)
Žiačky základných škôl narodené 1. 1. 1994 a mladšie (aj deviatačky, aj žiačky 8-roč. gym.)
Žiaci stredných škôl narodení 1. 1. 1990 a mladší
Žiačky stredných škôl narodené 1. 1. 1990 a mladšie
Pre kategorizáciu sa uplatňuje podmienka veku a školskej príslušnosti. 
(napr. Ak deviatak nespĺňa vekovú podmienku, štartuje v kat. študentov pod hlavičkou svojej základnej školy.)
Dĺžky tratí: 
Odporúčajú sa jednoduché trate v dĺžke do 2 km, s minimálnym počtom kontrolných stanovíšť 5, aby časy víťazov boli okolo 12 - 15 minút (trate

umožňujúce dosiahnuť víťazom nižšie časy ako 10 minút, nie sú pre súťaže v orientačnom behu vhodné) tak, aby buzola nebola na okresných a kra-
jských úrovniach nevyhnutnou pomôckou, a aby ku každému KS viedol aspoň jeden "bezpečný" postup po komunikácii (resp. inej vhodnej línii). 



Odporúčame, aby staviteľ tratí skôr ako začne "naostro" zakresľovať trate do máp, odmeral si, koľko mu bude trvať prebehnutie ním
postavenej trate. Podľa nameraného času môže trať vhodne predĺžiť, prípadne skrátiť.

Nie je vhodné pretekať na rovnakej trati pre všetky kategórie. Najmenej dve rôzne trate (pre chlapcov a pre dievčatá). Odporúčame, aby stre-
doškoláci neštartovali súčasne so žiakmi ZŠ (najmä ak nie sú rozdielne trate), je to jednoduchšie na organizáciu (napr. ZŠ pretekajú od 9.00 a
SŠ od 11.00). 

Štartový interval: Ľubovoľný, minimálne však 1 minúta.  
Hodnotenie:
Školské športové súťaže v orientačnom behu sú súťažami školských družstiev, ktoré sa vyhodnocujú z pretekov jednotlivcov. Do

vyšších súťaží postupujú 3-členné družstvá z jednej školy + víťaz v príslušnej kategórii, ak nie je členom postupujúceho družstva. O po-
radí družstiev rozhoduje súčet 3 najlepších časov jednotlivcov z jedného školského družstva. 

O poradí v kategórii rozhoduje dosiahnutý čas. Nikto z pretekajúcich nie je diskvalifikovaný, za každú chýbajúcu kontrolu sa pripočí-
tava k dosiahnutému času 5 minút. 

Príklad 1: Pretekár má oraziť 5 KS. V preukaze mal 4 správne razenia, jedno chýbajúce a jedno razenie navyše. K dosiahnutému času mu bo-
lo pripočítaných 1x 5 trestných minút.

Príklad 2: Pretekár má oraziť 5 KS. V preukaze má 5 správnych a 5 nesprávnych razení. K dosiahnutému času mu bolo prirátaných 0 trest-
ných minút. Razenie je v poriadku.

Počet členov v školskom družstve:
Počet členov jedného družstva: minimálny počet je však 3 klasifikovaní, maximálny počet je 5 pretekárov. Dvaja a menej družstvo netvoria!

Z väčšieho počtu detí z jednej školy sa vytvorí viac súťažiacich družstiev, ktoré sa označia ako družstvo "A", "B", "C",atď. Ak sa pretekov zúčast-
ní len jedno družstvo školy, nazýva sa vždy družstvom "A".

Vyhlasovatelia súťaží, termíny (odporúčané), postupový kľúč:

- školské kolá (majstrovstvá) do 13. 4. 2010 
Vyhlasuje riaditeľ školy (odporúčame uskutočniť na školách s tradíciou OB a tam, kde je o účasť na školských súťažiach v OB veľký záujem),

sú financované z prostriedkov školy. Školské kolá sú náborovou súťažou, môžu slúžiť ako ukážka a zoznámenie sa so športom. Môžu byť i
výberovou súťažou pre okresné kolo, hoci na okresnom kole nie je účasť obmedzená.  

- okresné kolo (majstrovstvá) do 7. 5. 2010
Vyhlasuje príslušný úrad - krajský školský úrad spolu s okresnou radou SAŠŠ, v spolupráci s klubom OB a jeho organizovaním musí byť pov-

erená škola alebo školské zariadenie (CVČ). Financované sú z prostriedkov okresných úradov. Preteky sú otvorené pre žiakov a študentov -
počet súťažiacich na okresnom kole nie je obmedzený.

Z okresných majstrovstiev postupujú do krajského kola 2 najlepšie školské družstvá + víťaz v príslušnej kategórii, ak nie je členom pos-
tupujúceho školského družstva. 

Prakticky môžu byť obe družstvá z jednej školy, ak sú účastníci vopred rozdelení do príslušných  kolektívov. Napr. 5 detí súťaží za ZŠ Nižná
A, 4 deti za ZŠ Nižná B.

V prípade, že niekto z postupujúcich víťazov (ak nie je členom postupujúceho družstva) odmietne právo postupu, nepostupuje zaňho iný
pretekár! Menovité zloženie členov v družstve ktoré postúpilo na krajské kolo nemusí byť zhodné s menami, ktorých časy sa do výsledku družst-
va započítali v kole okresnom. O zložení družstva rozhoduje škola. Dôležitá je najmä školská príslušnosť.

Postupový kľúč na krajské kolo:
2 najlepšie školské družstvá v každej kategórii
+ víťaz v príslušnej kategórii, ak nie je členom postupujúceho školského družstva
Na okresných majstrovstvách sa vyhodnocujú prví traja jednotlivci v každej kategórii a súťaž školských družstiev. V každej kategórii sa

sčítajú dosiahnuté časy troch najlepších jednotlivcov z každej zúčastnenej školy (resp. z každého školského družstva). Vyhráva družstvo s na-
jnižším súčtom časov. Dvaja a menej družstvo netvoria! 

- krajské kolo (majstrovstvá) do 21. 5. 2010 
Vyhlasuje príslušný krajský školský úrad spolu s krajskou radou SAŠŠ, v spolupráci s klubom OB a príslušnou okresnou radou SAŠŠ. Jeho

organizovaním musí byť poverená konkrétna škola. Financované sú z prostriedkov krajských úradov. 
Pretekov sa zúčastňujú postupujúci z jednotlivých okresných súťaží - za jedno školské družstvo môžu nastúpiť maximálne 4 jed-

notlivci. 
Počet súťažiacich na krajskom kole nie je obmedzený, no na príslušné úhrady cestovného a občerstvenie majú nárok iba riadne postupujúci

do krajského kola. Z jedného okresu to môže byť v jednej kategórii maximálne 9 pretekárov (ak bola naplnená situácia s postupom víťaza, nečle-
na postupujúceho družstva). V hlavnej súťaži súťažia členovia postupujúcich družstiev, mimo súťaž ostatní.

Z krajských majstrovstiev postupuje do celoslovenského finále najlepšie školské družstvo s 3 najlepšími športovcami + víťaz v príslušnej
kategórii, ak nie je členom postupujúceho školského družstva. 

V prípade, že niekto z postupujúcich víťazov (ak nie je členom postupujúceho družstva) odmietne právo postupu, nepostupuje zaňho iný
pretekár! Menovité zloženie členov v postupujúcom družstve nemusí byť zhodné s menami, ktorých časy sa do výsledku družstva započítali. O
zložení družstva rozhoduje škola. Dôležitá je najmä školská príslušnosť.



Postupový kľúč na školské M SR:
najlepšie školské družstvo v každej kategórii
+ víťaz v príslušnej kategórii, ak nie je členom postupujúceho školského družstva  
Na krajských majstrovstvách sa vyhodnocujú prví traja jednotlivci v každej kategórii a súťaž školských družstiev. V každej kategórii sa

sčítajú dosiahnuté časy troch najlepších jednotlivcov z každého školského družstva. Vyhráva družstvo s najnižším súčtom časov. Dvaja a menej
družstvo netvoria!

- školské majstrovstvá SR termín: 8. - 9. 6. 2010 Nitra (CNR) 
Vyhlasuje Ministerstvo školstva SR spolu so SAŠŠ, v spolupráci s klubom OB a jeho organizovaním je poverená niektorá príslušná krajská

rada SAŠŠ. Financované sú z prostriedkov Ministerstva školstva SR a SAŠŠ. Rozsah úhrady je konkretizovaný vydanými propozíciami a eko-
nomickými predpismi SAŠŠ! 

Pretekov sa zúčastňujú postupujúci z jednotlivých krajských súťaží - za jedno školské družstvo môžu nastúpiť maximálne 3 jednotlivci. 
Nepostupujúci môžu štartovať iba s vopred vydaným súhlasom usporiadateľa, no iba mimo súťaž, bez nároku na zaradenie do výsled-

kovej listiny a bez nároku na akúkoľvek úhradu zo strany usporiadateľa! (V roku 2010 budú výnimku tvoriť družstvá, ktoré nepostúpili, ale
budú štartovať ako účastníci ligy školských družstiev v OB 2010.) Školské majstrovstvá SR - je to najvyššia súťaž, z ktorej sa už ďalej v rámci
školských športových súťaží nepostupuje. 

O poradí školských družstiev rozhoduje súčet časov družstva z oboch súťaží (z pretekov jednotlivcov a z pretekov štafiet). Vyhráva družstvo s
najnižším súčtom časov.

Školské majstrovstvá SR sa konajú aj v súťaži štafiet, v ktorej súťažia trojčlenné žiacke a študentské štafety v kategórii žiakov ZŠ, ži-
ačok ZŠ, žiakov SŠ a žiačok SŠ. 

Môžu štartovať aj štafety nespĺňajúce podmienky zloženia, no takáto štafeta je hodnotená iba mimo súťaž!
Mapa použitá na M SR SAŠŠ nesmie byť menšej mierky ako 1:7 500, a priestor tratí môže byť maximálne štvrtinou svojej dĺžky ve-

dený v zalesnenom teréne.
O poradí v súťaži štafiet rozhoduje poradie v cieli po poslednom (treťom) úseku. Ak niektorému členovi štafety chýba orazené kontrolné s-

tanovište v preukaze, štafeta je zaradená vo výsledkoch podľa času až za poslednú štafetu so všetkými KS.

**********************************************************************
V niektorých okresoch sú okresné (i krajské) kolá uskutočnené už počas jesenných mesiacov, čo mnohým okresom umožňuje zosúladiť škol-

ské súťaže v iných športoch, a venovať orientačnému behu viac pozornosti, nakoľko v jarných mesiacoch je koncentrácia športových odvetví
veľmi vysoká.

Súťaže už boli: 13. 10. 2009 okres Banská Bystrica
22. 10. 2009 kraj Banská Bystrica

Postup pri zabezpečovaní školských súťaží
Školské športové súťaže sa organizujú v čase vyučovania! Riešenie poistných udalostí, zodpovednosti za účastníkov súťaží a iných záležitostí

- v súlade s príslušným školským poriadkom. 
Mapy: 
V predchádzajúcich rokoch bolo vydaných množstvo zväzom podporených máp veľkých mierok. Je potrebné, aby všetky takéto mapy boli pre

školské športové súťaže využité. Mierky 1:10 000 a nižšie nie sú pre školské súťaže vhodné! 
Vhodným riešením je súťažiť i na mapách OB - na zväčšenine výrezu vo vhodnej mierke. Núdzovo sú využiteľné i kópie (i ČB) plánov okolia

škôl, mestského parku, ... Takéto mapy však už na úrovni okresného kola nie je vhodné použiť, aby pre postupujúcich pretekárov to nebol prvý
kontakt s bežnou OB mapou.  SZOŠ sa spolupodieľa na tvorbe školských máp. Treba postupovať v súlade s predpisom mapovej komisie SZOŠ.  

Kontakt na vyhlasovateľa a organizátora: 
Pri tvorbe propozícií a príprave podujatí je potrebné úzko spolupracovať s okresnými radami SAŠŠ, Centrami voľného času a školami.

Zástupcovia OB musia presvedčiť druhú stranu o vzájomnej prospešnosti súťaže. Je nutné ponúknuť spoluprácu pri technickom zabezpečení
ako i dlhodobejšiu perspektívu spolupráce. 

Propozície súťaží: 
Ich podobu je potrebné vyšpecifikovať s vyhlasovateľom (okresnou alebo krajskou radou SAŠŠ, ktoré väšinou fungujú pri Centrách voľného

času) a mali by obsahovať:
- kto je vyhlasovateľ - kto realizuje technické zabezpečenie 
- dátum konania - miesto konania
- miesto zrazu účastníkov a prezentácie - termín a formu prihlášok - kategórie
- kto sa môže súťaže zúčastniť - čas štartu 00
- údaje o použitej mape - spôsob hodnotenia pretekov
- stručný opis charakteru pretekov (čo je úlohou pretekára)
- postupový kľúč - aké občerstvenie bude poskytnuté 
- mená funkcionárov pretekov - kľúčúhrady resp. kto znáša výdavky spojené s účasťou
Včas vytvorené propozície je potrebné rozposlať všetkým školám v okrese. Nespoliehajte sa na systém doručovania cez školské úrady! Či sa

propozície na školy dostali je dobré námatkovo preveriť.



Do propozícií uvádzajte vetu: Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť, bez nároku na odškodné
pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo následkom týchto pretekov.

Propozície krajskej súťaže a celoslovenského finále sa posielajú na okresné resp. krajské rady SAŠŠ a na školy, z ktorých sú postupujúce
družstvá. Je vhodné, ak sú propozície nasledujúcej súťaže odovzdané priamo postupujúcim pretekárom (vedúcim družstiev z jednotlivých škôl)
pri vyhlasovaní výsledkov.

Propozície M SR SAŠŠ:
Pre účastníkov školských majstrovstiev SR v OB je dôležitý obsah propozícií vydaných SAŠŠ!
Propozície vydané klubom OB, ktorý technicky súťaž zabezpečuje, obsahujú najmä informácie športovo-technického charakteru. Propozície

SAŠŠ sú obohatené aj o platné ekonomické a organizačné zásady, ktoré nemusia byť v propozíciách zverejnených na stránke SZOŠ uvedené.
Propozície SAŠŠ sú prioritné, ostatné dokumenty sú len doplňujúce. 

Výsledky:
Vo výsledkoch uvádzajte minimálne tieto technické údaje:
- presný názov podujatia (školské majstrovstvá školy, okresu, kraja ... v orientačnom behu v šk.r. 2009/2010)
- kto bol vyhlasovateľ - kto realizoval technické zabezpečenie 
- dátum konania - miesto konania
- údaje o použitej mape - stručné zhodnotenie pretekov 
- mená funkcionárov pretekov - v technických výsledkoch:    

v hlavičke jednotlivej kategórie - názov kat. / dĺžka trate / počet KS
poradie / meno a priezvisko / škola (presný názov) / čas / trestné minúty

Koordinácia okresných a krajských kôl: 
Kluby by mali mať záujem na uskutočnení školských športových súťaží vo svojich regiónoch a včas svoj záujem koordinovať s vyhlasovateľom

súťaží (dohoda dátumu konania, spísanie propozícií, rozdelenie organizačných povinností). Klub OB by mal zabezpečiť súťaž po technickej
stránke - pripraviť mapy s nakreslenými traťami, osadiť KS (prípadne aj zabezpečiť ich proti ukradnutiu), pripraviť pokyny pre účastníkov aj s
informáciami o dĺžkach tratí a počte KS, pomôcť pri tvorbe štartovej listiny (ak ju však chcete mať v poriadku, urobte si ju sami), poskytnúť
súťažiacim pretekárske preukazy (viditeľne zverejniť vzor správne vyplneného preukazu), zmerať časy, skontrolovať razenie a vydať konečnú
podobu výsledkov aj so stručným zhodnotením priebehu pretekov, ktorú poskytnete vyhlasovateľovi na rozdistribuovanie. Ak sú to prvé preteky
v danom priestore, treba počítať s kompletným zabezpečením zo strany klubu OB. Vo veľkých mestách (BA a KE) by sa mali kluby dohodnúť,
ktorý klub pre ktorý okres a kde preteky zabezpečí.

Oznam o termíne konania súťaží, propozície i výsledky zašlite aj na sekretariát SZOŠ, najlepšie e-mailom na adresu:  slovakia@orienteering.sk
Záver: 
Školské športové súťaže majú veľký význam pre rozvoj OB a zvýšenie členskej základne na Slovensku. Na prvý pohľad veľa práce s nejasným

výsledkom. Ak ostaneme iba pri zorganizovaní jedného podujatia za rok v rámci školských športových súťaží, tak to členskú základňu nezvýši.
Dostaneme sa však do povedomia verejnosti ako zaujímavý šport, možno získame sympatizantov a možno aj budúcich orientačných bežcov.
Rozvíjajme každý náznak záujmu detí, pedagógov i rodičov, vyjdime v ústrety pri poskytnutí odbornej pomoci, tréningu, pomôžme pri
nadväzovaní kontaktu so skutočným orientačným behom. Buďme dôslední a vytrvalí, nemrhajme jednotlivcami so záujmom o takýto
druh aktivity. Nájdime v každom klube priestor na to, aby okrem výkonnostného, rekreačného a konzumného chápania orientačných š-
portov sme mohli pôsobiť výukovo. Aj keď nie formou pravidelnej tréningovej činnosti, tak aspoň spôsobom opakujúcich sa inštruk-
tážnych stretnutí a prechádzok s mapou. 

Priblížme krásu nášho športu i v jeho nesúťaživej podobe, zlepšime popularitu nášho športu medzi verejnosťou, zvýšme jeho imidž v
množstve ostatných telovýchovných a spoločenských aktivít. Keď potom budeme mať pre koho robiť súťaže, bude pre každého z nás radosť a
česť podieľať sa na organizovaní takýchto aktivít a nie ako doteraz donekonečna sa utešovať rozprávkami o znásilňovaných chudákoch. Skúsme
vrátiť požičané - aj do nás bol pred rokmi niekto ochotný investovať čas a trpezlivosť, s vďakou a radosťou zúročme to, čo sa zaplatiť nedá. 

Za odvetvovú sekciu OB SAŠŠ  Marian Kazík, 2009-11-24

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
V tomto období sa významných životných jubileí dožili alebo dožijú títo členovia SZOŠ:
vek dospelosti -   3. 12. Tomáš Sokol KYS, 4. 12. Eva Lexová FBA 
štvrťstoročnica života - 10. 12. Pavol Poláček SPE
30. výročie - 18. 12. Igor Patráš TKE
polstoročnica života - 21. 12. Milan Beleš SPE
Prajeme veľa zdravia, šťastia, úspechov, životného optimizmu, najmä však veľa chuti do športového tréningu a práce vo všetkých oblastiach

orientačných športov.


