
Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, Bratislava. 
 

PROTOKOL z pretekov Slovenský rebríček jednotlivcov 
 na strednej trati v orientačnom behu,  INOV-8 Cup 2018. 

 
 
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:      6.5.2018 (nedeľa) 
 
Klasifikácia pretekov:  Otvorené denné preteky jednotlivcov s určeným poradím KS na  
    stredných tratiach.                                                 
 
Centrum pretekov:  Rekreačné zariadenie Záruby na Jahodníku pri Smoleniciach. 
 
Opis terénu:    Listnatý les, prevažne veľmi dobre priebežný s krasovým podkladom.  
    Terén bol členitý, miestami kopcovitý s veľkým množstvom kameňov, 
    skalných stien, vstupov do podzemí, v niektorých pasážach veľmi  
    náročný. Niektoré menšie skalné polia sa strácali v podraste z  
    Medvedieho cesnaku. Preteky prebiehali v Chránenej krajinnej oblasti. 
 
Mapa:     Jahodník-Záruby, mierka 1:10000, ekvidištanta 5 m, stav apríl 2017,  
    aktualizácia apríl 2018, formát mapy A4, mapoval Miroslav Sikora podľa 
    ISOM 2000. 
 
Funkcionári pretekov: riaditeľ pretekov:   Dušan Formanko, R1 
    hlavný rozhodca:   Juraj Šmelík, R1  
    staviteľ tratí:    Milan Petrinec, R1 
    vedúci štartu 1:  Milan Mazúr, R1 
    vedúci štartu 2:  Tibor Lanátor 
    vedúci cieľa:   Andrej Petrinec, R2 
    správa SI systému:  Mikuláš Šabo, R1, Tomáš Jánoška 
 
Jury:     Jury nebola zostavená, nakoľko nebol podaný žiadny protest.  
 
Hodnotenie pretekov:  Preteky sa uskutočnili pri príjemnom letnom bezoblačnom počasí s  
    teplotou 22 - 25 st.C. 

  Štarty boli dva, č.1–vzdialenosť 1000 m, prevýšenie 150m (kategórie 
  M-14 až M 70- a W-16 až W 65- a K3) a č.2–vzdialenosť 750 m, pre- 
  výšenie 100m (pre kat. M/W-10, M/W-10R, M/W-12, W-14 a N nábor). 

    Štarty boli boli organizované ako intervalové, podľa vyžrebovanej  
    štartovnej listiny, okrem kategórie RD, ktorá štartovala  podľa vlastného 
    výberu štartového času. Počet odštartovaných pretekárov bol 316. 
    Na zhromaždisku bola k dispozícii voda i malinovka a pre všetkých  
    prítomných tunelové stany od organizátora. K dispozícii boli aj mobilné 
    toalety. Umývanie bolo zabezpečené v lavóroch s vodou. 
    Pre najmenšie deti bola zorganizovaná Obrázková trať na zhromaždisku. 
    Preteky prebehli bez úrazov, prítomný profesionálny zdravotník ošetril 
    niekoľko drobných odrenín a odstránil pretekárom niekoľkých kliešťov. 
    Neboli podané žiadne protesty ani námietky. 



Trate boli stavané s ohľadom na výkonnostnú kategóriu A, k hornej 
hranici limitu. Boli technicky náročné a vyžadovali po celý čas plnú 
koncentráciu na mapu. Nároky na orientačné schopnosti pretekárov boli 
vzhľadom na slovenské pomery nadpriemerné. 
Časy víťazov vo väčšine kategórií boli vyššie ako smerné časy, v 
mnohých prípadoch výrazne. Z analýzy časov a ich porovnania s najlep-
šími medzičasmi vyplýva, že ani víťazi väčšiny kategórií sa nevyvarovali 
chýb a tým aj časových strát. 
Súčet najlepších medzičasov ukazuje čas 
- ktorý zaručene bol v možnostiach zúčastnených pretekárov, 
- zároveň nevylučuje, že na niektorých úsekoch stratili všetci pretekári,    
  zvlášť v menej obsadených kategóriách. 
Vo viacerých kategóriách sa na pretekoch nezúčastnili najlepší slovenskí 
pretekári, čo je jedným z dôvodov prekročenia smerných časov. 
Výkonnostné rozdiely medzi "najlepšími" a "ďalšími" - a zvlášť na 
orientačne náročných tratiach - sú na Slovensku vo väčšine kategórií tak 
veľké, že pri neúčasti najlepších je ťažko odhadnúť čas víťaza. 

 
    Vyhlásenie výsledkov prebehlo dôstojne, ako súčet časov dvoch víken-
    dových pretekov 5.5. vo Viničnom a 6.5. na Jahodníku. V každej kategó-
    rii boli odmenení prví traja pretekári. V kategóriách RD, M-10 a W-10 
    boli odmenení všetci štartujúci. Časový harmonogram bol dodržaný. 
 
 Schvaľovacia doložka: Hlavný rozhodca schválil priebeh a výsledky pretekov v celom rozsahu. 
   
            Dušan Formanko        Juraj Šmelík  
  riaditeľ pretekov     hlavný rozhodca   
 
               

                         
 
     PARTNERI PRETEKOV: 

 

                   
 
              SPONZORI PRETEKOV: 

 

                                             
 



Analýza časov víťazov: 
 

 
 
 
 


