
Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80  Bratislava 

 

PROTOKOL Z PRETEKOV 

POHÁR SLOVENSKÉHO RAJA 2018 

VEĽKÁ CENA SLOVENSKA 2018 

Slovenský rebríček jednotlivcov INOV 8 CUP 2018 2.a 3. ETAPA 

 

 

 

 

 

Organizátor:  Slovenský zväz orientačných športov 

Technické  
zabezpečenie:  KOB Čingov, Spišská Nová Ves 
 
Termín:  13. 7. 2018 (piatok)  
   14. 7. 2018 (sobota)   
   15. 7. 2018 (nedeľa)  
Klasifikácia    
pretekov:  Otvorené denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu s určeným poradím  
   kontrolných stanovíšť.  

E1  -  stredná trať 
   E2  -  dlhá trať 
   E3  -  stredná trať 
   E2, E3 sú zaradené do národného rebríčka INOV 8 Cup. 
Miesto 
pretekov:  E1 – Planina Pelc 
   E2, E3 – Planina Gervy 
 
Opis terénu: Pelc - typická horská planina so zvlneným reliéfom, s horskými tiahnucimi sa 

lúkami krasového charakteru (50%) so strmými skalnými úbočiami. Les (50%) tvorí 
zmiešaná vegetácia so strednou až malou hustotou detailov s dobrou 
priebežnosťou. Časť terénu tvorí i polootvorený priestor po banskej činnosti a 
plochy bažinatého charakteru.  

 
Geravy - typická horská planina so zvlneným reliéfom, s horskými tiahnucimi sa 
lúkami krasového charakteru (30%) so strmými skalnými úbočiami. Les (70%) tvorí 
zmiešaná vegetácia so strednou až vysokou hustotou detailov. Podložka je 
väčšinou kamenistá so zníženou priebežnosťou. Hustota porastu je rôzna a v 
teréne sa vyskytujú bažinaté oblasti menších plôch.  



Na oboch planinách bol terén miestami intenzívne zarastený sezónnym podrastom 
vplyvom dažďov. V teréne prebieha ťažba dreva a na zemi sú ponechané konáre, 
ktoré sťažovali priebežnosť.  

 
Mapy:   E1 – Pelc, 1:10 000,  e=5m, formát A4, stav – jún 2018,  
   E2 – Geravy východ, 1:10 000, e=5m, formát A4, stav – jún 2018 
   E2 – Geravy, 1:10 000, ekv. 5m, formát A3 (pre kategóriu M21E) 
   E3 – Geravy západ, 1:10 000,  e=5m, formát A4, stav – jún 2018    
     
Funkcionári:  Riaditeľ:  Miroslav Palička R3 
   Hlavný rozhodca: František Šoltés R2 
   Stavba tratí:  E1  -  Róbert Miček R3 
      E2  -  Pavol Šoltés    R3 
      E3  -  Michal Pavlík  R3 
   Vedúci štartu:  Miroslav Tauber R3 
   Vedúci cieľa:  Silvester Dulák R3 
   Časomiera:  Miroslav Kollár 
 
Jury:   Jury nebola zostavená, lebo nebol podaný žiadny protest. 
 
Hodnotenie  
pretekov: Preteky sa uskutočnili za polooblačného počasia, pri teplotách 21 – 25  ̊C. 

Zúčastnilo sa ich 298 pretekárov zo šiestich štátov. Štart bol vo všetkých troch 
etapách intervalový. Na zhromaždisku mali pretekári k dispozícii bufet, stanový 
prístrešok, v E1 mobilné WC, v E2,3 – WC v hoteli Geravy a možnosť núdzového 
umytia. Po dobehnutí každej etapy bola pretekárom k dispozícii voda so sirupom. 
V E2 (dlhá trať) boli na trati zriadené občerstvovacie stanovištia podľa súťažného 
poriadku SZOŠ. V E2 došlo k vážnejšiemu zraneniu pretekárky – zapichnutý konár 
v stehennom svale – ktoré bolo na mieste ošetrené zdravotnou službou 
usporiadateľa a bol zabezpečený odvoz na odborné vyšetrenie v nemocnici 
v Spišskej Novej Vsi. Ostatné drobné zranenia boli ošetrené na mieste. 

 
Počas pretekov bol použitý raziaci systém SI. Opisy kontrol boli k dispozícii na 
zhromaždisku a vytlačené na mapách. Výsledky boli aktualizované priebežne, 
časový harmonogram bol dodržaný. Vyhlásenie výsledkov v nedeľu 15.7. bolo 
posunuté po dobehnutí pretekárov zo 14.00 hod. na 12.30 hod. Ocenení boli prví 
traja pretekári v každej kategórii na základe súčtu časov za všetky tri etapy 
pohármi a drobnými vecnými cenami. 

 
   Na mieste neboli podané žiadne námietky ani protesty. 
 
Schvaľovacia 
doložka:  Hlavný rozhodca schválil výsledky pretekov v celom rozsahu. 
 
             
   Miroslav Palička     František Šoltés 
              Riaditeľ pretekov                  Hlavný rozhodca   
   

 


