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VÝSLEDKY a PROTOKOLY

Súťažný poriadok SZOŠ v OB 

4.8. Výsledkové listiny, protokol o pretekoch 

•4.8.1. Oficiálne výsledky jednotlivých pretekov musia byť zverejnené do 24 hodín od uplynutia 
času uzávierky cieľa pretekov. Sekcia OB odporúča riaditeľovi majstrovských pretekov 
zverejnenie výsledkov pretekov na stránke organizátora alebo SZOŠ (v prípadnej spolupráci s 
generálnym sekretárom SZOŠ) ešte v deň skončenia pretekov. 

•4.8.2. Výsledková listina musí obsahovať tieto údaje: 

a) V celkovej hlavičke: „Výsledková listina“, názov a dátum pretekov, podujatie, 
názov klubu (zložky) realizujúceho technické zabezpečenie. 

b) V hlavičke každej kategórie: názov kategórie, dĺžku trate, prevýšenie, 
počet kontrolných stanovíšť. 

•4.8.3. Hlavný rozhodca musí do 2 dní odo dňa konania sa pretekov odoslať na sekretariát SZOŠ
a v kópii na adresu predsedu rozhodcovskej komisie protokol o pretekoch, ktorý sa zverejní. 



VÝSLEDKY a PROTOKOLY

• 4.8.4. Protokol o pretekoch musí obsahovať najmenej tieto informácie: 

a)  Názov podujatia 

b)  Klasifikáciu pretekov 

c)  Názov organizátora 

d)  Názov klubu (zložky) realizujúceho technické zabezpečenie 

e)  Dátum konania sa podujatia 

f)   Mená hlavných funkcionárov pretekov 

g)  Názvy a mierky máp 

h)  Opis terénu 

i)   Stručné zhodnotenie priebehu pretekov 

j)   Výsledky riešenia protestov, pokiaľ boli podané



Výsledkové listiny s chybami

Z týchto výsledkov 
sa dá vytušiť iba 
to, že 
pravdepodobne to 
boli preteky 
štafiet...

M SR v LOB 2016 

– štafety, Skalka, 

21. 2. 2016, EBB



Výsledkové listiny s chybami

Chyby:

-Kde?

-Kto?

-V akom športe?

-„Disknutí“ sú klasifikovaní!

-Nesprávny formát času (chýbajú
nuly v desiatkach sekúnd)

-Parametre tratí

-Nesprávne skratky klubov

Obl. rebríček 

Východ, OB, 

Spišský hrad, 

5. a 6. 9. 2015, 

SSN



Výsledkové listiny s chybami

Chyby:

-Kde?

-Kto?

-V akom športe?

-Parametre tratí

-Stĺpec s názvom 
IDEÁLNY ČAS     je 
mätúci...

Obl. rebríček 

Východ, OB, 

Ťahanovce, 

17. 10. 2015, 

TKE



Výsledkové listiny s chybami

Priebežné
výsledky sú
uložené pod 
odkazom 
konečné
výsledky 

– je to mätúce...

SRJ v OB, 

Pohár 

oslobodenia 

mesta 

Pezinok, 2.-

3.6.2012, 

Častá, 3. 

etapa

SPE



Výsledkové listiny s protokolom

• V dokumente, ktorý tvorí protokol spolu 
s výsledkami sú obsiahnuté všetky potrebné
parametre výsledkovej listiny,

• Ak mám formát výsledkov bez parametrov 
tratí, v protokole je potrebné zverejniť
prehľad s dĺžkami tratí, prevýšeniami 
i počtom KS pre každú kategóriu,

• Zverejnené oficiálny výsledky by mali byť
v needitovateľnej podobe (PDF).



Výsledkové listiny s protokolom

• Za najlepšie urobené výsledky v r. 2015 
považujem výsledky MSR v nočnom OB
- 12. 6. 2015, Stupava, RBA

• Sekcia presnej orientácie má:

– Dobrý formát výsledkov vyjadrujúci 
v jednom dokumente výsledky súťaže, 
výsledky kategórií, či výsledky MSR, 

– Ukážkové protokoly pretekov.



Výsledkové listiny s protokolom

M SR v PreO, 29. 3. 2015, Borský Mikuláš, FBA 



Výsledkové listiny s protokolom



Výsledkové listiny s protokolom



Výsledkové listiny s protokolom

Po kliknutí na „protokol“ sa zobrazí protokol



Výsledkové listiny s protokolom

Chyba: Ešte mali byť vyselektované a zverejnené výsledky MSR



Výsledkové listiny s protokolom

MSR v nočnom orientačnom behu 2015

12. 6. 2015, Stupava, RBA

Výsledky majstrovstiev Slovenska v nočnom OB 2015

M-16      4.00 km, 60 m, 9 kontrol
protokol  mezičasy

--------------------------------------------------------------------------------------
1. Kokoška Jakub             TKE9902 A Akademik TU Košice              42.13         
2. Ondrejka Tomáš VZA0001 A TJ Slávia Žilinská univerzita   45.09   + 2.56
3. Féder Nml Medard          PEZ0102 A AŠK Pezinok                     47.08   + 4.55
4. Novota Lukáš TKE0302 A Akademik TU Košice              48.14   + 6.01
5. Lovás Dominik             RBA9902 A TJ Rapid Bratislava             51.10   + 8.57
6. Kurák Michal              TKE0101 A Akademik TU Košice              54.05   +11.52
7. Ondrejka Michal           VZA0201 A TJ Slávia Žilinská univerzita   57.17   +15.04
8. Schenk Jakub              RBA0001 A TJ Rapid Bratislava     59.17   +17.04
9. Goldschmidt Tobiáš RBA0003 A TJ Rapid Bratislava             59.52   +17.39
10. Simočko Lukáš TKE0003 A Akademik TU Košice              64.35   +22.22
11. Juraško Timotej           TKE0001 A Akademik TU Košice              74.13   +32.00

Roháč Martin              TKE0301 A Akademik TU Košice               DISK         
--------------------------------------------------------------------------------------



Vyselektované výsledky pretekov - MSR

Tvoria iba pretekári s platnou registráciou v SZOŠ

Slovenskí občania bez klubovej príslušnosti v SZOŠ
do takýchto výsledkov NEPATRIA.

Osoby inej národnosti s klubovou príslušnosťou v SZOŠ
do takýchto výsledkov PATRIA.

Pozor na časové straty, ak je víťazom zahraničný pretekár, 

vo vyselektovaných výsledkoch radšej časové straty 

neuvádzajte (ak nie sú vygenerované samostatné výsledky 

programom na spracovanie výsledkov)!

Marian Kazík, február 2016


