
Protokol z podujatia  

 

SNEŽIENKY A MACHRI 2019 

 

 4. kolo oblastného rebríčka Západnej oblasti SZOŠ 

 Preteky šprintových štafiet v OB 

 

Dátum a usporiadatelia:  
Sobota 9.3.2019  

ŠK Sandberg, TJ Ioan 1209, obec Ivanka pri Dunaji 

 

Centrum pretekov:  
Základná škola M.R. Štefánika, Ivanka pri Dunaji 

 

Mapy/Terén:  

Jednotlivci:  Beňov háj 1 : 5 000, e 1 m, ISSOM 2007, stav marec 2019 

Štafety:   Farná, 1 : 4 000, e 1 m, ISSOM 2007, stav marec 2019,   

Detské preteky:  Základná škola, 1:1000, e 1 m, stav marec 2019 

 

Autori:   R. Dokupil, E. Kukurugya, F. Kubina, R. a M. Jonáš, M. Trnovec, Matej a Marek 

Urbanovci, P. a B. Vorlíčkovci 

 

Rovinatý terén, klasická dedinská zástavba, sídlisko, areál škôl, lužné lesy. 

 

Funkcionári:  

riaditeľ pretekov: Marek Urban 

hlavný rozhodca: Martin Jonáš 

staviteľ tratí šprintu: Filip Kubina 

staviteľ tratí šprintových štafiet: Katka Kotrlová 

vedúci cieľa: Barbora Vorlíčková 

vedúci štartu: Emil Kukurugya 

časomiera, štartovky a výsledky: Martina Brňáková 

prezentácia: Marta Jonášová 

detské preteky: Richard Balogh 

 

Hodnotenie:  
Preteky sa uskutočnili podľa pravidiel OB za premenlivého jarného počasia, priebežne 

s prehánkami a slabším vetrom.  Časový plán hlavných aktivít oboch pretekov bol dodržaný. Na 

oboch pretekoch bol použitý raziaci systém SportIdent.  

Na poobedných štafetách bolo na pretekoch SZOŠ premiérovo použité razenie SI Air+. Systém 

Air+ umožňuje bezkontaktné razenie na kontrolách až do vzdialenosti cca 50cm, avšak je nutné 

použitie čipu typu SIAC. Pred pretekmi bola otestovaná funkčnosť razenia, na samotných pretekoch 

tak neboli registrované žiadne problémy. Naopak, pretekári boli s použitím nového systému 

spokojní a uvítali by ho aj na ďalších pretekoch v rámci SZOŠ. 

 

Preteky boli usporiadané v spolupráci s miestnou TJ Ioan 1209, čo hodnotíme veľmi pozitívne, 

pretože sme dostali plnú podporu a pomoc s organizáciou pomerne veľkého počtu organizačných 

úloh za čo ďakujeme.  

 

Na preteky jednotlivcov bol použitý čiastočne nový, doteraz nepoužitý terén, ktorého zmapovanie 

zabezpečili sami členovia ŠK Sandberg. Zvyšná časť mapy bola z minulého roku. Rovnako aj na 

poobedné preteky bola využitá minuloročná mapa. 



 

Trate a opisy KS boli vytlačené na mapách a opisy KS pre jednotlivé kategórie boli k dispozícií na 

šprint aj na zhromaždisku.  Bola použitá digitálna tlač máp na laserovej tlačiarni, vodovzdorný 

papier Pretex. Mapy boli vytlačené v NORD Service v Opave, ČR. Papier Pretex sa už osvedčil 

a stal sa štandardom na pretekoch v poslednom roku. 

 

Zázemie (WC, kryté priestory na prezlečenie, priestory pre bufet) poskytla Škola M. R. Štefánika. 

Parkovanie bolo v okolí zhromaždiska, zo strany organizátora neorganizované, iba usmernené v 

pokynoch. Niektorí pretekári parkovali v zakázanom priestore, nabudúce treba informáciu 

o zakázanom priestore jasnejšie vyznačiť v pokynoch. Lekárske ošetrenie zabezpečoval miestny 

spolok Červeného kríža, Ivanka pri Dunaji, k zraneniam nedošlo. Na pretekoch prišlo z dôvodu 

potknutia o nízke plôtiky k viacerým pádom, zranení neboli. Minimálne za 2 pády sú zodpovední 

obyvatelia jednej bytovky, pri zemi natiahnutý drôt bol organizátorom jasne vyznačený páskou, 

domáci pásku strhli bez zamyslenia sa nad príčinou umiestnenia pásky a dôsledkom svojho činu. A 

k minimálne jednému pádu došlo doobeda v lese, kedy sa pretekárka potkla na starom, zle 

viditeľnom plote, našťastie bez zranenia. 

 

Počas pretekov nebol podaný žiadny protest ani námietka. Pretekov sa zúčastnilo doobeda 271 

pretekárov (medziročne o 33 viac) a poobede 146 pretekárov (medziročne o 4 menej).  

 

Oblasti, ktoré bolo zakázané prekonávať sme označili v teréne páskami a boli počas pretekov 

strážené rozhodcami. Nezaznamenali sme zámerné pokusy o ich prekonanie.  

Na pretekoch jednotlivcov boli cez potok Biela voda postavené 2 provizórne drevené mostíky. 

Dvojpoľové mostíky boli zhotovené z 2 paralelne na ležato umiestnených I-nosníkov pre debnenie. 

Nad mostíkom bola natiahnutá gurtňa, ako prvok umožňujúci pridržiavanie sa rukami. Oba mostíky 

bezproblémovo odolali náporu pretekárov. 

 

Štafety sa bežali systémom MWM bez určovania pravidiel kto má aký úsek bežať, jedinou 

podmienkou bolo, že nesmú byť 3 muži v štafete. Druhý úsek bol oproti ostatným skrátený cca 

o 15% (okrem MWM-12). Predpokladané časy víťazov boli reálne, vo väčšine kategórií splnené. 

Následnou kontrolou výsledkov sa zistilo, že pretekár Milan Beleš štartoval v pretekoch štafiet 

v dvoch družstvách (SPE22 a MIX2), pričom nedôslednou kontrolou organizátora týmto prišlo 

k porušeniu pravidiel OB (18.8., 23.7. a 23.9), z uvedeného dôvodu bola dodatočne 

diskvalifikovaná štafeta MIX2.  

 

Pre deti bola urobená špeciálna mapa a boli pre ne postavené na zhromaždisku detské obrázkové 

preteky.  

 

Vyhlásené boli všetky deti v kategóriách M10 a W10, v ostatných kategóriách prví traja, všetci boli 

ocenení vecnými cenami a perníkovými medailami vlastnej výroby.  

 

Výsledky boli schválené hlavným rozhodcom v plnom rozsahu a sú zverejnené na:  

https://is.orienteering.sk/competitions/1507/results/243 

https://is.orienteering.sk/sites/default/files/competition_documents/2019/03/1509/1509_results_sk.p

df 

 

Na záver sa chceme poďakovať všetkým zúčastneným, sponzorom, TJ Ioan 1209 a obci Ivanka pri 

Dunaji za podporu podujatia. 

 

11.3.2019 

Martin Jonáš 

hlavný rozhodca 

https://is.orienteering.sk/competitions/1507/results/243
https://is.orienteering.sk/sites/default/files/competition_documents/2019/03/1509/1509_results_sk.pdf
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