
Návrh na používanie SIAC (bezkontaktné razenie) od r. 2020 

Čo je SIAC? 

SIAC je technológia, ktorá umožňuje pretekárovi raziť tzv. bezkontaktným razením, t.j. nie je 

potrebné vložiť SI čip do otvoru v SI jednotke (tzv. krabičke, či kontrole), stačí sa čipom priblížiť ku SI 

jednotke na vzdialenosť cca 50 cm, podľa toho, ako je nastavená SI jednotka.  

Prečo zaviesť SIAC na Slovensku? 

Trend bezkontaktného razenia sa presadzuje na svetových podujatiach aj v niektorých okolitých 

krajinách (ČR) na vybraných pretekoch z toho dôvodu, že prináša pretekárom vyšší komfort razenia 

a umožňuje skrátiť čas razenia.  Odstráni aj čakanie na razenie v prípade, že sa na kontrole stretne 

viac pretekárov naraz (pri šprinte a štafetách vcelku bežne). 

Čo je potrebné pre zavedenie SIAC? 

Pre takéto razenie je nevyhnutné, aby aj čip aj SI jednotka boli schopné takejto vzdialenej 

komunikácie. 

• Všetky SI jednotky používané klubmi na Slovensku sú schopné tejto komunikácie, je ich ale 

potrebné nastaviť  do bezkontaktného módu.  

• Väčšina bežne  používaných čipov v SR nie je schopná bezkontaktného razenia, ale SI 

jednotka nastavená v bezkontaktnom móde samozrejme naďalej funguje aj ako klasická SI 

jednotka a klasickým čipom ju je možné oraziť. Tí pretekári v SR, ktorí bežne chodia na české 

preteky alebo na medzinárodné podujatia si už dnes zaobstarali nové SIAC čipy, ktoré  

umožňujú bezkontaktné razenie.   

Čo ako organizátor potrebujem vedieť pre používanie SIAC na pretekoch, ktoré organizujem? 

Pre požívanie SIAC na pretekoch je potrebné mať základné znalosti o nastavení SI jednotiek do SIAC 

módu a jeho vypnutí  a o aktivácii a dezaktivácii bezkontaktnej funkcie u SIAC SI čipov. Prehľad týchto 

základných znalostí a skúseností je v prezentácii Richarda Balogha v prílohe tohto návrhu. 

Na ktoré preteky zaviesť SIAC a odkedy? 

Na základe diskusie na Seminári rozhodcov vo Vrútkach v marci t.r. odporúčame povinne zaviesť od 

1.1.2020  používanie SIAC na tých pretekoch, na ktorých sa tento spôsob razenia používa  na 

celosvetových podujatiach a v Českej republike : 

• MSR šprint 

• MSR šprintové štafety 

• MSR štafety 

Na ostatných pretekoch je používanie SIAC dobrovoľné a je na rozhodnutí organizátora.  

Viac informácií o používaní SIAC je tu: 

http://sandberg.orienteering.sk/download/SIACinfo.pdf  
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