Správa sekcie OB za rok 2018.
Sekcia OB v tomto volebnom období pracovala v zložení Františka Papugu a Andrej Patráš a
za spolupráce s Jurajom Nemcom ml., ako nevyhnutnom konzultantovi pri optimálnom
využívaní Informačného a prihlasovacieho systému SZOŠ.
Legislatívno – metodická činnosť
Sekcia OB každoročne pripravuje pred začiatkom hlavnej pretekárskej sezóny aktualizáciu
všetkých hlavných predpisov pre OB, ako je Súťažný poriadok a súvisiace Vykonávacie predpisy
k súťažiam na príslušný rok. Napriek snahám odstraňovať predošlé nejasnosti, či rozpory medzi
jednotlivými predpismi, stále v určitej situácii športovej udalosti sa zistilo, niektoré články
v pravidlách, či súťažnom poriadku treba upraviť.
Sekcia OB víta každú snahu našich členov o výklad článkov, či upozornenia z kruhu širokej
členskej základne, kde upozorňuje na rozpory v článkoch, či snahu o vylepšenie textáže. Našou
snahou je predpisy urobiť jasné a zrozumiteľné každému, aj menej právne zdatnému, aby sme
predišli hraniu sa na slovíčka a nerobili náš šport zbytočne komplikovaným.
Náš informačný systém SZOŠ tento rok už fungoval na 100% a ukázal, aká je to pomoc pre
všetky zúčastnené strany – organizátor pretekov, športové kluby, pretekári, ale aj ako výstup
štatistiky voči štátnym orgánom. Priebežne sa dopĺňajú ďalšie dáta podľa požiadaviek klubov,
aby im uľahčovali spracovanie prihlášok. Chcem len upozorniť vedúcich klubov, že dopĺňanie
kapitol k prihláškam má zmysel, keď o to prejavia záujem viacerí. Nedá sa automaticky reagovať
na každú požiadavku, ktorá sa hodí organizátorovi pre nejakú akurátnu situáciu. Treba si
uvedomiť, že všetko stojí na zapracovaní požiadavky do systému a musí byť zmysluplné.
Tento rok sa darilo priebežne aktualizovať rebríček k termínom prihlášok pred
majstrovstvami Slovenska. Aktualizácia rebríčka je stále viazaná na manuálny úkon správcu
systému. Dúfam, že sa podarí do budúcnosti toto aktualizovať tak, že by už po vložení výsledkov
sa ranking automaticky prepočítal, prípadne aspoň k poslednému dňu v mesiaci.
Seminár rozhodcov a usporiadateľov celoslovenských súťaží sa tento rok na jar neuskutočnil,
a to hlavne z finančných dôvodov. Veríme, že ďalšiu jar budeme pokračovať v tradícii, pretože
vzdelávať sa treba a aj sa podeliť o vlastné skúsenosti.
Okrem spomínanej aktualizácie predpisov, sekcia OB obdržala dňa 18.11.2018 od zástupcov
klubu ŠK Sandberg návrh na úpravu pravidiel a súťažného poriadku, a to hlavne v súvislosti
uplatňovaním zákazov v norme ISSOM 2007 pre šprint a šprintové štafety, kde je situácia
v realite nejasné v definovaní zákazov v pokynoch organizátorov a samotnej značke v mape.
Ďalej treba lepšie špecifikovať články týkajúce sa tratí pre deti so sprievodom. Tieto zmeny by
mala zapracovať novo zvolená sekcia OB tak, aby sa už týkali prvých jarných pretekov.
Treba urobiť aj osvetu v kluboch pri prihláškach cez informačný systém. Nie v každom klube
to robí poverená osoba, resp. človek s prideleným prístupom, ktorý obdržali kluby od správcu
systému. Buď potom vzniká dvojitá prihláška, alebo iniciatívny pretekár skomplikuje vec nie
organizátorovi, ale SZOŠ, keď sa prihlási pod novo vytvoreným klubom, čo si vymyslel. Síce ho

potom dodatočne vymažú z evidencie, ale pretekárovi, čo bol riadne registrovaný sa body do
rebríčka nepričítajú, lebo sa prihlásil iným spôsobom.
Športová oblasť
Marketingový partner celoslovenských rankingových súťaží nesúci názov INOV-8 cup sa plne
osvedčil. Pokračovali sme s ním v tomto roku a budeme aj v budúcom. Víťazi v kategóriách
obdržia po vyhodnotení rebríčka za príslušný rok 2018 od sponzora hodnotné športové ceny,
resp. poukazy na ich nákup v celkovej hodnote 1500 €. Predpoklad vyhlásenia bude na jarných
pretekoch CESOM.
V športovej oblasti sa podarilo zorganizovať všetky disciplíny majstrovských súťaží. Okrem
nich sa usporiadalo ešte 14 kôl celoslovenských rankingových súťaží. Tento rok to vyzeralo, že
budeme bez Majstrovstiev SR na dlhých tratiach, nakoľko nebol o jeho usporiadanie záujem.
Prvopočiatočné pokusy sa pričleniť k pretekom na Morave stroskotávali na rozdielnosti
predpisov. Na základe hlavne iniciatívy riaditeľa M ČR na dlhej trati Dušana Vystavěla, ktorý
presvedčil českú sekciu OB, že tento rok je ideálny usporiadať spoločne M SR a ČR na dlhých
tratiach, lebo bolo výročie 100 rokov od založenie Československa. Po mnohých
korešpodenciách a stretnutiach sme našli model, ktorý neodporoval našim, ale hlavne českým
predpisom. Žiaľ vzhľadom na vysoký počet štartujúcich z Čiech (vyše 1000 pretekárov) sme
museli bežať v osobitnom štartovom čase, ale aspoň na tých istých tratiach. Jedine mužská elita
bežala na trati finále B, lebo sa to nedalo časovo zladiť s dĺžkou štartu. Účasť slovenských
pretekárov bola v porovnaní s účasťami na celoslovenských pretekoch skoro polovičná
a pretekov sa zúčastnilo 181 Slovákov. Je preto na zváženie do budúcnosti, či má zmysel
dopĺňať súťaže v zahraničí do hodnotenia slovenských súťaží. Samozrejme, každý pretek je iný,
aj dôvody na neúčasť z klubov sú rôzne, čo sa však dopredu nedá jednoznačne predpokladať, aj
keď miesto pretekov je dopravne dostupné pre všetkých. Preto sekcia OB nezaujala zatiaľ
definitívne stanovisko k prihláške SKOB Zlín zaradiť ich preteky do celoslovenských súťaží a radi
by sme poznali názor klubov na konferencii SZOŠ.
Sekcia OB po predchádzajúcom roku keď pozitívne vnímala trend zvyšujúceho sa počtu
dlhých tratí- 7 pretekov zo 16 rebríčkových súťaží v roku 2017, tento rok bol výrazný pokles, a to
na 3 v rámci INOV8 cupu a 1 majstrovský, aj to bolo v Čechách. Je to dané tým, že organizátor
potrebuje väčšiu mapu s plochou aspoň 6-7 km2, na čo kluby nemajú peniaze. Peniaze nemajú
aj preto, ani nie malou účasťou, ale nízkym štartovným, ktoré sa nemení roky, aj keď náklady
stále stúpajú. Je však voľná tvorba cien a prikazovať sekcia, ani SZOŠ nikomu nič nebude. Tento
stav je však podľa mňa dlhodobo neudržateľný.
Tento rok sa podarilo nastaviť to, že pri viacetapových letných pretekoch sa do rebríčka
počítali iba organizované v sobotu a v nedeľu. Bola snaha predísť tomu, aby pretekár, ktorý
nechodí pravidelne na preteky sa jednorazovou účasťou na dvoch letných podujatiach mal
splnenú podmienku 7 pretekov počítajúcich sa do rankingu. Pre rok 2019 novo zvolená sekcia
OB rozhodne, či sa vôbec budú letné preteky počítať do rankingu, nakoľko sú viac spoločensko –
oddychovou aktivitou a mnohí pretekári pre dovolenky a prázdniny školákov letné podujatia
vynechávajú a znehodnocuje sa získavanie bodov do rankingu.

Ku konaniu písania tejto správy ku konferencii SZOŠ je už známy kalendár pretekov v OB na
rok 2019. Zvažuje sa prihláška ŠK Sandberg na M SR šprintových štafiet a Rapidu Bratislava na
INOV8 Cup, ktorá je podmienená včasným urobeným mapy.
Sekcii OB sa darí už druhý rok prihlášky zatrieďovať do blokov, aby boli medzi pretekmi
aspoň 2 týždne prestávky a majstrovstvá SR mali svoje disciplíny organizované v zmysluplnom
období v súlade s požiadavkami reprezentačných trénerov.
Členská základňa a účasť na pretekoch
Tento rok sme štatisticky nevyhodnocovali priemernú účasť na celoslovenských súťaží.
Priemerná účasť na pretekoch sa však pohybuje na čísle nad 300, čo na slovenské pomery nie je
až také zlé. Čo je však paradox, ale v pozitívnom duchu, na niektorých oblastných súťaží
v Bratislavskej oblasti sú tieto čísla účasti podobné, čo už láka si zabehať aj pretekárov zo
vzdialenejších klubov, či zahraničia.
Tento rok zo zavedených medzinárodných pretekov sa uskutočnila Veľká cena Slovenska,
ktorú organizoval Klub OB Čingov SNV s účasťou cca 319 pretekárov, ktorému tesne
predchádzali preteky usporiadané Klubom OŠ Ružomberok v Pribyline pod Tatrami za účasti cca
428 pretekárov. Tu však bola mizerná účasť pretekárov zo Slovenska – iba 99. ATU Košice
organizoval tradičný Karst Cup koncom augusta za účasti cca 561 až 641 pretekárov.
Evidujeme stále pozoruhodnú prácu so žiakmi a mládežou v klube Sokol Pezinok, ale aj
v klube ŠK Sandberg či HADVEO Banská Bystrica, či v RBA.
Riešenie problémov nad rámec sekcie OB
Nový prihlasovací a databázový systém už plne funguje a takto sa budú eliminovať
neúplnosti informácií, nakoľko prihlášky na preteky je možné podávať povinne iba cez tento
nový systém, a tým sa umožní priebežne sledovať aktuálny stav rebríčka a ihneď sa dostať k
výsledkom z pretekov. Potreby dolaďovania drobností vystanú z praxe, alebo aj implementáciou
Zákona o športe, ktorý stále zamestnáva časť predsedníctva a hlavne generálneho tajomníka
zväzu Milana Mazúra.

V Bratislave, dňa 20.11.2018
Milan Petrinec, v.r.
predseda sekcie OB

