
Slovenský zväz orientačných športov 

PROTOKOL  Z  PRETEKOV 

Protokol z pretekov: celý názov súťaže (súťaží i podsúťaží) 

Majstrovstvá Slovenska v orientačnej cyklistike 2014 na stredných 

tratiach 

Majstrovstvá Slovenska v orientačnej cyklistike 2014 na dlhých tratiach 

2 kolá svetového rankingu (WRE) v orientačnej cyklistike  

Verejné preteky v orientačnej cyklistike o Pohár primátora mesta 

Šaštín-Stráže 

Vyhlasovateľ:  názvy všetkých organizácií  

Slovenský zväz orientačných športov (SZOŠ)  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) 

Slovenská asociácia univerzitného športu (SAUŠ) 

Organizátor:  názvy všetkých subjektov 

mesto Bratislava a Slovenský zväz orientačných športov (SZOŠ)  

v spolupráci s Mestskými lesmi Bratislava 

Technické zabezpečenie:  celý názov klubu (oddielu) resp. viacerých klubov 

ŠK VAZKA Bratislava, klub orientačných športov a TJ Slávia Ekonóm 

UMB Banská Bystrica, oddiel orientačného behu  

Dátum:    dátum + deň v týždni + druh pretekov 

28. 4. 2014 (sobota) – stredná trať  

29. 4. 2014 (nedeľa) – dlhá trať  

Klasifikácia pretekov:  špecifikácia podľa pravidiel (text z propozícií) 

Preteky jednotlivcov v orientačnej cyklistike na stredných a dlhých 

tratiach s určeným poradím kontrolných stanovíšť.  

Centrum a miesto pretekov:  bližší opis centra aj s miestnym názvom lokality v ktorej sa konali 

preteky (ak sú zhodné) 

Po oba dni rekreačné stredisko Gazárka, Šaštín-Stráže.  

alebo 

Centrum pretekov:  bližší opis centra aj s miestnym názvom lokality v ktorej bolo 

centrum pretekov 

SOU telekomunikácií, Hlinická 31, Bratislava.  

Miesto pretekov:  bližší opis lokality v ktorej sa konali preteky 

Po oba dni rekreačné stredisko Gazárka, Šaštín-Stráže.  

Opis terénu:  pravdivá, stručná charakteristika typu terénu, v ktorom sa konali 

preteky (ak boli terény pre každé preteky iné, je potrebné opísať 

terény pre každú súťaž zvlášť) 

Po oba dni prevažne rovinatý terén, miestami zvlnené pasáže s krátkymi 

strmými výjazdmi a zjazdmi, pieskový podklad, hustá sieť ciest a 

chodníkov. V lese prebiehali lesné práce, čím sa zmenila zjazdnosť na 

niektorých úsekoch ciest. Niektoré zmeny neboli zachytené v mape.  
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Mapa:  základné parametre mapy, na ktorej sa konali preteky – názov 

mapy + mierka + ekvidištanta + rozmer + stav použitej mapy 

(autorov mapy nie je potrebné uvádzať) 

(ak bola mapa v rôznych mierkach, je potrebné uviesť, pre ktoré 

kategórie bola použitá konkrétna mierka mapy)  

(ak boli mapy pre každé preteky iné, je ich potrebné uvádzať pre 

každú súťaž zvlášť) 

Po oba dni mapa LÁSEK, špeciálna pre OC, stav apríl 2014, mierka 

1:15 000, ekvidištancia 2,5 m, rozmer A3 alebo A4.  

Funkcionári pretekov: uvádzajú sa hlavné rozhodcovské pozície – riaditeľ pretekov 

(prípadne aj technický riaditeľ) + hlavný rozhodca (prípadne aj 

advisor IOF) + autor tratí (ak je viac autorov, uvedú sa všetci pre 

príslušné preteky) + veliteľ štartu + veliteľ cieľa 

Riaditeľ pretekov:   Eva Králová  

Technický riaditeľ:  Miroslav Lago   

Hlavný rozhodca:   Marian Kazík  

IOF advisor:    Jan Urban  

Vedúci štartu:   Milan Kováč 

Vedúci cieľa:   Rastislav Malátek 

Stavba tratí (sobota):   Mikuláš Šabo  

Stavba tratí (nedeľa):   Peter Mlynárik, Stanislava Fajtová  

Jury:  mená všetkých členov jury (odporúča sa uvádzať klubovú resp. 

štátnu príslušnosť), ak bola jury zostavená vopred alebo v priebehu 

pretekov z dôvodu riešenia protestu 

Tamás Jankó HUN, Zdeněk Laciga CZE, Boris Ďurčo SVK  

Hodnotenie pretekov:  stručný opis priebehu pretekov 

- povinné údaje:    

námietky a protesty (ak sa vyskytli, treba opísať problém a ako bol 

vyriešený) 

zdravotná služba a zranenia (ako bola zabezpečená zdravotná 

služba počas súťaže a ak sa vyskytli zranenia, treba opísať 

závažnosť zranení, ako boli ošetrené, ak bol nutný odvoz pretekára 

na ďalšie zdravotnícke ošetrenie, uviesť meno pretekára a druh 

poranenia) 

časový harmonogram (ak boli nutné nejaké posuny 

predpokladaných časov z pokynov, uviesť príčiny posunu) 

- nepovinné údaje:  

počasie 

pretekárska účasť 

poďakovanie spolupracujúcim orgánom 

Námietky a protesty neboli podané. Počas pretekov sa vážne zranenia 

nevyskytli, drobné zranenia v nedeľu boli ošetrené zdravotníkom na 
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mieste. V sobotu sa nepodarilo dodržať plánovaný harmonogram z 

dôvodu nepriazne počasia (vytrvalý hustý dážď a prudký vietor) – 

vyhlásenie výsledkov sa z miesta cieľa o 17:00 presunulo do kultúrneho 

domu v Šaštíne na 20:00. O zmene boli všetci účastníci pravidelne 

informovaní hlásateľom. 

Preteky prebehli za mimoriadne veterného, daždivého jarného počasia. 

Pretekov sa zúčastnilo viac ako 450 pretekárov z 12 krajín.  

Za ústretovosť, súčinnosť pri zabezpečení ubytovania a stravovania 

ďakujeme primátorovi a organizačnému tímu mesta Šaštín-Stráže.  

Za pomoc pri organizácii pretekov ďakujeme partnerom: FaxCopy, 

Koliesko, Metrostav, ateliér o[tvor]b, Gazárka, CHKO Záhorie, Lesy 

SR, KÚŽP Bratislava, OLÚ Senica. 

Schvaľovacia doložka: vyjadrenie hlavného rozhodcu k výsledkom (ak došlo k zrušeniu 

výsledkov niektorých kategórií, musí to byť vo vyjadrení hl. 

rozhodcu obsiahnuté) 

Hlavný rozhodca schválil výsledky za oba dni v plnom rozsahu. 

 

Originál protokolu musí byť hlavným rozhodcom a riaditeľom pretekov podpísaný! Originál 

protokolu národných súťaží v orientačných športoch je archivovaný rozhodcovskou komisiou 

SZOŠ. 

Eva Králová, riaditeľ pretekov, v.r.    Marian Kazík, hlavný rozhodca, v.r. 

 


