
PROTOKOL 

Názov podujatia: Malokarpatský víkend,  2 kolá Slovenského rebríčka jednotlivcov - preteky v 
orientačnom behu  na strednej trati

Usporiadateľ: 
Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, Bratislava 

Dátum a technické zabezpečenie: 
Sobota 26.9. ŠK Sandberg
Nedeľa 27.9. ŠK VAZKA Bratislava 

Centrum pretekov: 
26.9. Borinka
27.9. Biely Kríž

Mapy/Terén:
26.9. – Pod Dračím hrádkom, 1:10 000, čistý listnatý kopcovitý les, priemerná sieť ciest, na časti terén,

strmý svah so skalami, časť terénu je porastovo pestrá. Autori: E. Cigoš, Z. Lenhart,
stav: 2014. 

27.9. – Hviezda, 1:10 000, čistý listnatý kopcovitý les, ploché aj strmšie svahy, priemerná sieť ciest,
viacero menej  zreteľných priesekov a starých ciest,  časť terénu je porastovo pestrá
s vývratmi a kôpkami po vývratoch. Veľké množstvo zvyškov drôteného oplotenia pri
zemi, schované v lístí.  Autori: E. Cigoš, Z. Lenhart, stav: 2015. 

Funkcionári: 
26.9. riaditeľ pretekov: Rado Jonáš,  hlavný rozhodca: Miro Lago staviteľ tratí: Peter Vorlíček, 
vedúci štartu: Emil Kukurugya, časomiera: Martina Brňáková   
27.9. riaditeľ pretekov: Miro Lago,  hlavný rozhodca: Rado Jonáš, staviteľ tratí: Barbora 
Šmelíková, vedúci štartu: Milan Kováč, časomiera: Mikuláš Šabo  

Hodnotenie: 

26.9.
Preteky sa uskutočnili za chladnejšieho a daždivého počasia s centrom na lúke pod Dračím 
hrádkom. Toalety boli zabezpečené mobilné, v cieli bol k dispozícii nápoj. Jedlo bolo iba pre tých, 
ktorí si ho objednali. Umývanie bolo možné v potoku.
Najmä dážď sa prejavil vo zvýšenej náročnosti prebehu v strmom svahu na severnom okraji mapy. 
Zopár odreninami na to doplatil jeden pretekár, ktorý bol ošetrený po dobehnutí klubovou lekárkou.
Časomiera bola zabezbečená systémom SportIdent a neboli zaznamenané žiadne problémy.
Smerné časy víťazov neboli dodržané v týchto kategóriách: 
W-14 (+ 25%), W-16 (+49%), W21E (+25%), W35 (+48%), W45 (+43%), W50 (+18%), 
M-10 (-40%), M-12 (-38%), M-16 (+36%), M-20 (+57%), M40 (+17%) 
Pre kategóriu M-20 nie je na základe pravidiel OB jednoznačné, aký má mať smerný čas (20 až 25 
alebo 30 až 40 minút). Navrhujem spresnenie pravidiel v bode 9.11 aj o smerný čas pre túto 
kategóriu a kategóriu W-20.
Tlač máp bola zabezpečená digitálnou technológiou na laserovej tlačiarni. Mapy neboli 
vodovzdorne upravené. Na štarte boli k dispozícii obaly.
Počas pretekov nebol podaný žiadny protest ani námietka.

27.9.  Preteky sa uskutočnili podľa pravidiel OB za krásneho jesenného a slnečného počasia. 
Časový plán štartu bol dodržaný, vyhlásenie výsledkov bolo spojené za obidva dni a boli vyhlásení 



prví traja pretekári v každej kategórii na základe súčtov časov. 
Použitý bol raziaci systém SportIdent, časomieru, vrátane štartovných listín a výsledkov, zabezpečil
Mikuláš Šabo. Trate a opisy KS boli vytlačené na mapách a opisy KS pre jednotlivé kategórie boli k
dispozícií aj na zhromaždisku.  Bola použitá digitálna tlač máp na laserovej tlačiarni. Sociálne 
zariadenia (WC, cisterna s vodou) boli na zhromaždisku. Parkovanie bolo z dôvodu vysunutého 
zhromaždiska v Rači, organizátor zabezpečil dopravu pretekárov  na zhromaždisko a späť. RZP 
zabezpečoval klubový lekár - Katarína Schenková. žiadne výraznejšie zranenia sa nevyskytli. Počas
preteku nebol podaný žiadny protest ani námietka. Smerné časy boli prekročené v kategóriách M16,
M20, M40, W16, W21E. A v kategórii W50 nebol dosiahnutý smerný čas podľa pravidiel. 

Výsledky sa zrátavali za oba dni, pričom každý deň bol použitý iný obslužný systém pre SI (sobota 
26.9.  MeOS, nedeľa 27.9. OB2000). Nakoniec sa zistilo, že systémy sú natoľko nekompatibilné, že
je jednoduchšie výsledky z jedného dňa manuálne nahodiť do systému OB2000, ktorý následne 
vyhodnocoval súčet výsledkov za oba dni. Odporúčanie pre kluby do budúcna je, aby sa v takomto 
prípade použil jednotný obslužný systém pre SI.

Hlavní rozhodcovia schválili výsledky oboch pretekov v plnom rozsahu. 

Miro Lago Rado Jonáš
hlavný rozhodca 26.9. hlavný rozhodca 27.9.


