
Slovenský zväz orientačných športov
Český svaz orientačních sportů

PROTOKOL Z PRETEKOV

Jelení paroh a Kravský roh 2016 – 2. etapa 
Preteky Slovenského rebríčku jednotlivcov - INOV-8 Cup 2016 v orientačnom behu, stredná trať

9. závod Žebříčku B - Morava v orientačním běhu, klasická trať

Vyhlasovateľ: SZOŠ, ČSOS
Organizátor: SZOŠ, ČSOS
Technické zabezpečenie: ŠK Sandberg Bratislava, 

Oddíl OB TJ Slovan Luhačovice, 
Oddiel OB TJ Slávia TU Zvolen

Dátum konania: nedeľa 11.9.2016 

Klasifikácia pretekov: Otvorené denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu na strednej/krátkej 
trati s určeným poradím kontrolných stanovíšť a intervalovým štartom.

Centrum a miesto pretekov: Nová Bošáca, Slovensko

Opis terénu: Na väčšej časti čistý listnatý kopcovitý les, priemerná sieť ciest, na časti terénu
strmý svah, v dolinách zosuvy, detailná terénna členitosť.  Územie je prvý krát
zmapované pre orientačný beh.

Počasie: jasno, veľmi teplo, teplota 28-29°C 

Funkcionári pretekov: riaditeľ: Rado Jonáš, R1
hlavný rozhodca za ČSOS: Libor Slezák R1
hlavný rozhodca za SZOŠ: Juraj Šmelík R1
stavba tratí: Richard Balogh R2, Rado Jonáš R1
vedúci štartu: Emil Kukurugya
vedúci cieľa: Peter Vorlíček
vedúci registrácie a časomiery: Marek Urban
vedúci roznosu kontrol: Martin Jonáš

Mapa: Grúň, 1:10 000, e=5m, formát A4

ISOM 2000,  autori: E. Cigoš, Z. Lenhart, R. Jonáš, M. Bednárik, stav: 2016,
tlač máp: Nordservice

Hodnotenie pretekov: Trate: spoločné pre ČSOS a SZOŠ. Označenie kategórií duálne, podľa 
pravidiel ČSOS aj podľa pravidiel SZOŠ.
Protesty ani námietky podané neboli.
Vyskytli sa drobné zranenia, ktoré boli ošetrené na mieste.
Časový harmonogram pretekov bol dodržaný.
Na pretekoch sa zúčastnilo 657 pretekárov.
Spracovanie výsledkov: Vyskytli sa problémy so správnosťou registračných 
čísel pri niektorých pretekároch SZOŠ – chyby vznikli v dôsledku 
dodatočných zmien pri prezentácii a ich ručného zadávania, v dôsledku 
neexistujúceho jednotného informačného systému SZOŠ. Po zistení boli 
chyby odstránené.
Preteky boli záverečným kolom Žebříčku B – Morava. Výsledky pretekov boli
priamo na mieste odoslané do systému ORIS, automaticky spracované a pri 
vyhlásení výsledkov pretekov boli zároveň vyhlásené aj 



konečné výsledky Žebříčku B – Morava v kategóriách H-14 a D-14 (ČSOS).
Pretekári s najnižším súčtom časov za obidva dni v kategóriách 
D21B/W21-E a H21B/M21-E získali putovné ceny Jelení paroh  a Kravský 
roh.

Schvaľovacia doložka: Preteky prebehli podľa pravidiel OB SZOŠ, Súťažného poriadku SZOŠ 
a Vykonávacích predpisov SZOŠ na rok 2016. 
Preteky prebehli podľa pravidel OB ČSOS, Soutěžního řádu soutěží sekce OB 
ČSOS a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB ČSOS platné v roce 2016.

Hlavní rozhodcovia schválili výsledky v plnom rozsahu. 

V Novej Bošáci, 11.9.2016 Juraj Šmelík, Libor Slezák - hlavní rozhodcovia
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