
Hodnotenie tratí M55 

Trate nakreslilo 17 staviteľov. M55 mala od 1,8 do 4,4 km, od 5 po 14 kontrol a prevýšenie od 45 do 

175m. Veľké rozdiely v dĺžkach tratí (takmer dvojnásobok) a v počte KS (takmer trojnásobok) preukazujú, 

že sme si viac neistí akú trať voliť pre kategóriu M55. 

Podľa priemerného víťazného času v tomto type terénu (10 min/km) by víťaz bol v lese od 18 do 44 min, 

priemerne však 33 min čo poukazuje na dobrý odhad dĺžky. Vzhľadom na to, že ide o oblastný rebríček, 

stredná trať, dĺžka 1,8 alebo 1,9 km je príliš malá pre M55 a prevýšenie 175 m je na tento typ pomerne 

vysoké. 

Pri stavbe tratí sa vyskytlo pár nedostatkov typu ostrého uhla a hlavne v rámci jednej trate pomerne veľa 

postupov po cestách, ktoré nie sú pre skúsených orientačných bežcov tým,  čo od tratí očakávajú.   

Záver: úroveň stavby tratí je v priemere na veľmi dobrej úrovni, ale existuje väčšia neistota pri odhade 

dĺžky trate a podceňovanie orientačnej skúsenosti pretekárov 

 

Staviteľ tratí Dĺžka Prevýšenie Počet KS 
Počet nevhodných 
KS alebo postupov Poznámky 

ANO1 3,1 90 13     

ANO2 4,3 175 10 4 4 postupy po cestách pre M55 sú nevhodné 

ANO3 3 80 12     

ANO4 3,4 45 11     

ANO5 3 85 10     

ANO6 2,9 75 10     

ANO9 2,6 50 12 2 
KS 2, 3, 4 sú na jednej priamke, KS2 sa kľudne 
môže vynechať 

Jozef Pollak 4,4 96 14     

Eva  Musinska 4,2 110 11 1 ostrý uhol na KS 4 

RZZ5701 1,9 70 5   

Trať je príliš krátka, okrem toho 3 zo 6 
postupov sú po cestách, je to trať vhodná pre 
MW12 

Soltes 3,5 100 10     

Vandlik&Darinka 3,6 85 11     

Enjo 1,8 60 7   Trať je príliš krátka, aj keď orientačne náročná 

Kazik 2,9 65 14   

Trať má príliš veľa kontrol, jedna z KS 5 alebo 6 
je zbytočná, rovnako v závere by mohlo byť o 1 
KS menej 

Palo 3,6 110 9 4 
Postupy na KS 3, 4, 5 a 7 sú po cestách, pre 
M55 nevhodné 

Polakovic 4,1 80 11     

PaloBukovac 3,5 60 13     
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