
Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, Bratislava. 
 

PROTOKOL Z PRETEKOV 

 
Protokol z pretekov:  Krasový víkend, dlhá trať, Slovenský rebríček jednotlivcov v orientačnom 

    behu. 

 

Vyhlasovateľ:   Slovenský zväz orientačných športov. 

 

Organizátor:    Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, Bratislava. 

 

Technické zabezpečenie:  TJ Rapid Bratislava, Oddiel orientačného behu, http://www.tjrapid.sk/ob 
 
Dátum:      7.5.2017 (nedeľa) 
 
Klasifikácia pretekov:  Otvorené denné preteky jednotlivcov s určeným poradím KS na dlhej  
    trati.                                 
                                                
Centrum a miesto 
pretekov:   Rekreačné zariadenie Záruby na Jahodníku pri Smoleniciach. 
 
Opis terénu:    Listnatý les, prevažne veľmi dobre priebežný s krasovým podkladom.  
    Členitý terén, miestami kopcovitý s veľkým množstvom kameňov,  
    skalných stien, vstupov do podzemí, v niektorých pasážach veľmi  
    náročný. Niektoré menšie skalné polia sa strácali v podraste. 

 Preteky prebiehali v Chránenej krajinnej oblasti. 
 
Mapa:     Jahodník-Záruby, mierka 1:10000, ekvidištanta 5 m, ISOM 2000, 
    stav apríl 2017. 
 
Funkcionári pretekov: riaditeľ pretekov:   Dušan Formanko, R1 
    hlavný rozhodca:   Ján Furucz, R1  
    staviteľ tratí:    Marián Mikluš, R2 
    vedúci štartu:   Milan Mazúr 
    vedúci cieľa:   František Priesol 
    správa SI systému:  Mikuláš Šabo, R1 
 
Jury:     Jury nebola zostavená, nakoľko nebol podaný žiadny protest.  
 
Hodnotenie pretekov:  Preteky sa uskutočnili pri príjemnom jarnom počasí s teplotou okolo 17-
    20 st.C. V priebehu pretekov prebehla oblasťou 2x asi 10 minútová  
    dážďová prehánka.  
Štart bol organizovaný ako intervalový, podľa vyžrebovanej štartovnej listiny, okrem kategórie RD 
(so sprievodom), ktorá štartovala podľa vlastného výberu štartového času. 
Na štarte sa riešil drobný problém, keď pri riešení jednej pretekárky, ktorá prišla omylom skôr na 
štart, sa oneskorili traja pretekári pri ich štarte. Týmto pretekárom bol dodatočne upravený štartový 
čas o 30 sekúnd. 
Časový harmonogram bol dodržaný. Počet zúčastnených pretekárov bol 245. 
Na postupoch na tratiach s predpokladaným časom víťaza nad 60 minút boli umiestnené 3 občerstvo-
vacie stanice s pitnou vodou, na jednej stanici bola aj bio-mrkva a nebio-čokoláda. Na zhromaždisku 
bola k dispozícii voda a sladený nápoj pre všetkých a tunelové stany od organizátora. Umývanie bolo 
zabezpečené v lavóroch s vodou. 
V niektorých (najmä ženských) kategóriách neboli dosiahnuté požadované časy pravidlami OB.  
Pre najmenšie deti bola zorganizovaná Obrázková trať na zhromaždisku. 



Preteky prebehli bez úrazov, prítomní profesionálni zdravotníci ošetrili niekoľko drobných odrenín 
a odstránili pretekárom niekoľkých parazitov - kliešťov. 
Neboli podané žiadne námietky, tým pádom ani protesty. 
Vyhlásenie výsledkov prebehlo až v nasledujúci deň, nakoľko tieto preteky boli súčasťou dvojdňového 
podujatia „Krasový víkend“. V každej kategórií boli odmenení prví traja pretekári podľa najlepšieho 
súčtu dosiahnutých časov v týchto a následujúcich pretekoch na strednej trati. 
 
 Schvaľovacia doložka: Hlavný rozhodca schválil výsledky pretekov v celom rozsahu. 
 
        
            
  Dušan Formanko        Ján Furucz    
  riaditeľ pretekov     hlavný rozhodca   
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