
Slovenský zväz orientačných športov
Český svaz orientačních sportů

PROTOKOL Z PRETEKOV

Jelení paroh a Kravský roh 2016 – 1. etapa 
Preteky Slovenského rebríčku jednotlivcov - INOV-8 Cup 2016 v orientačnom behu, dlhá trať

8. 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: sobota 10.9.2016 

Klasifikácia pretekov: Otvorené denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu na dlhej/klasickej 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.  Vzdialenejšia  časť
terénu je charakteristická bukovými hustými mladinami, vývratmi a zarastenými
rúbaniskami. 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: Rado Jonáš R1
vedúci štartu: Emil Kukurugya
vedúci cieľa: Peter Vorlíček
vedúci registrácie a časomiery: Marek Urban
vedúci roznosu kontrol: Martin Jonáš

Mapa: Lopeník,  1:15000,  e=5m,  formát  A4  pre  kategórie  DH16B/WM-16,
DH18B/WM-18, DH20B/WM-20, H21B/M21-E, H21K/M21-B, D21B/W21-E,
D21K/W21-B,
Lopeník,  1:10000 e=5m formát A3 pre kategórie H35/M35, H40/M40,  
Lopeník,  1:10000 e=5m formát A4 pre ostatné kategórie

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

Hodnotenie pretekov: Prezentácia bola rozdelená, osobitne pre ČSOS a osobitne pre SZOŠ. 
Priebeh prezentácie pre ČSOS plynulý, s využitím informačného systému ORIS.
Priebeh prezentácie pre SZOŠ zdĺhavý z dôvodu veľkého množstva zmien 
a prácneho editovania údajov. Prejavili sa nedostatky 



prihlasovacieho systému OrienteeringOnline a absencia jednotného 
informačného systému SZOŠ.
Trate: spoločné pre ČSOS a SZOŠ. Označenie kategórií duálne, podľa pravidiel 
ČSOS aj podľa pravidiel SZOŠ.
Ústne námietky: 
Jakub Fraňo (PEZ) namietal poruchu SI – nepotvrdený prechod KS 33, pričom 
krabička údajne pípla a blikla, potvrdiť jeho prítomnosť na kontrole môže iný 
pretekár.
Ľudovít Šmelík (RBA4301) namietal poruchu SI – nepotvrdený prechod KS 73, 
pričom krabička údajne pípla a blikla, potvrdiť jeho prítomnosť na kontrole 
môže prítomný usporiadateľ.
V zmysle pravidiel je možné prechod KS potvrdiť buď elektronickým 
preukazom, alebo mechanickým raziacim zariadením. Iná možnosť neexistuje. 
Pretekári boli diskvalifikovaní.
Pri dodatočnom vyčítaní SI krabičiek po skončení pretekov bolo zistené, že 
záznam o prechode nie je ani v krabičkách.
Protesty podané neboli.
Vyskytli sa drobné zranenia, ktoré boli na mieste ošetrené.
Časový harmonogram pretekov bol dodržaný.
Na pretekoch sa zúčastnilo 670 pretekárov.

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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