
Prehľad účasti na MSR 1999-2019 

 

Pre záujemcov štatistických prehľadov som pripravil prehľad účastníkov na majstrovských 

pretekoch v orientačnom behu (nočné, krátka trať, dlhá trať (=klasická trať), štafety a šprint 

(=parková trať)) za posledných 21 rokov. Zozbierané čísla sú zaujímavé a naznačujú niektoré trendy 

celkovo, ale aj v jednotlivých disciplínach. Celé toto cvičenie bolo možné za výdatnej pomoci pri 

získavaní historických zdrojov, za čo patrí poďakovanie najmä Joeovi Wallnerovi. Niektoré 

zdrojové údaje nie sú celkom korektné a to z dôvodu, že  niektoré výsledky MSR na krátku trať 

udávajú  len počty pretekárov vo finále, a takisto niektoré výsledky MSR v Infobe obsahujú len 

majstrovské kategórie a chýbajú najmä mládežnícke nemajstrovské kategórie. Obe skutočnosti 

spôsobujú nižší počet pretekárov vo výsledkoch niektorých pretekov ako bol reálny. Pri výraznej 

účasti zahraničných pretekárov boli zohľadnené len počty slovenských pretekárov. V niektorých 

rokoch sa niektoré majstrovské preteky neuskutočnili (MSR NOB: 2002 a 2003, MSR šprint: 2005) 

 

Celkovo možno konštatovať, že MSR štafiet a MSR dlhá trať sú ustálené formáty s vyrovnanou 

priemernou účasťou za posledných 21 rokov. MSR krátka trať, šprint a nočné v posledných rokoch 

rastú.  

 

MSR Dlhá trať 

 

 

 

Účasť kolíše od 150 do 300 pretekárov, priemerne za 21 rokov 243 pretekárov a za posledných 5 

rokov 247 pretekárov, to svedčí o ustálenom formáte. Veľké výkyvy v počte účastníkov sa dajú 

pripísať kvalite mapy, výberu terénu, termínu a usporiadateľa, prípadne nekompletným výsledkom.  

 



 

MSR Štafety 

 

 

Účasť kolíše od cca 120 do 270 pretekárov, priemerne za 21 rokov 205 pretekárov a za posledných 

5 rokov 202 pretekárov, to svedčí tiež o ustálenom formáte. Štafety sú charakteristické väčšími 

výkyvmi v účasti, opäť sa to dá pripísať kvalite mapy, výberu terénu, termínu a usporiadateľa.  

 

 

MSR Nočné  

 

 

MSR nočné sú charakteristické nižším počtom účastníkov oproti iným formátom, dokonca sa tieto 

preteky v rokoch 2002 a 2003 neuskutočnili. Účasť kolíše od cca 40 po 160 pretekárov. 

Charakteristickou črtou je okrem nižšej účasti celkový postupný rast obľuby tohto formátu a 



výrazný rast účasti najmä v posledných 3 rokoch. Priemerná účasť za 21 rokov je 76 pretekárov a za 

posledných 5 rokov 103 pretekárov. Budúcnosť ukáže, či má tento rast trvalejší charakter alebo je 

súčasťou nejakého cyklu. Nízka účasť je podľa mňa spôsobená aj neochotou klubov sa výraznejšie 

striedať pri organizácii tohto formátu a podcenením potreby kvalitnej mapy a odvážnejšej stavby 

tratí.  

 

 

MSR krátka trať 

 

 

MSR krátka traťmá od r. 2002 po 2016 pomerne vyrovnaný charakter.  Účasť kolíše od cca 160 po 

270 pretekárov. Výrazne nižšia účasť v r. 2000 a 2001 je dôsledok toho, že dostupné dáta boli len z 

finále, reálna účasť v semifinálových rozbehoch bola určite vyššia.  Priemerná účasť za 21 rokov je 

225 pretekárov a za posledných 5 rokov 261 pretekárov, čo svedčí o tom, že obľuba tohto formátu v 

posledných rokoch výrazne rastie. MSR na krátku trať je pre nižšie náklady na mapu a vyšší počet 

účastníkov určite obľúbeným formátom aj pre organizátorov, podobne ako to je u MSR v šprinte. 

 

MSR šprint 



 

 

MSR šprint je najdynamickejšie sa rozvíjajúcou disciplínou s najstrmšou krivkou rastu účasti. 

Účasť kolíše od historických cca 60 účastníkov po dnešných cez 400. Priemerná účasť za 21 rokov 

je 229 pretekárov a za posledných 5 rokov je to 331 pretekárov, čo takisto svedčí o obľube tohto 

fomátu. MSR šprint je pre nižšie náklady na mapu a vyšší počet účastníkov takisto obľúbeným 

formátom aj pre organizátorov.  Priestor na zatraktívnenie tohto formátu je aj používaním umelých 

prekážok a zvýšením náročnosti na výber postupov.  

 

 

Kumulatívny graf všetkých 5 formátov MSR 

 

 

 

Tento graf znázorňuje vzájomné postavenie všetkých 5 majstrovských disciplín. Určite bude 

zaujímavé po cca 3-5 rokoch doplniť aj počty účastníkov v nových formátoch - MSR šprintové 

štafety a MSR knock-out, ako sa uchytia a ako sa budú vyvíjať v dlhšom čase. Nočné preteky sa 



odlepili od svojho dna, štafety a dlhá trať majú stabilný priebeh a šprint a krátka trať rastú, ľudia 

majú radi kratšie trate.  

 

A na záver tabuľka s dátami: 

 

 

 

 

 

R. Jonáš 

Rok MSR krátka trať MSR štafety MSR šprint MSR Long MSR NOB

99 355 195 145 232 61

2000 65 168 98 263 57

1 76 132 69 165 38

2 254 237 209 288 n.a.  

3 218 246 243 269 n.a.  

4 180 204 252 274 48

5 167 183 n.a.  172 60

6 225 192 168 203 57

7 213 198 171 270 73

8 204 231 219 249 70

9 199 234 221 280 88

10 203 180 239 235 100

11 261 210 173 169 84

12 238 228 190 253 80

13 274 255 243 249 62

14 281 213 274 304 56

15 200 165 322 246 86

16 197 182 294 260 52

17 231 117 249 262 86

18 297 273 373 197 134

19 382 272 419 269 157

225 205 229 243 76

261 202 331 247 103

Priemer 
1999-2019

Priemer 
2015-2019


