
Slovenský zväz orientačných športov 

PROTOKOL  Z  PRETEKOV 

Protokol z pretekov: Majstrovstvá Slovenska v OB v šprinte  

 

Vyhlasovateľ:  Slovenský Zväz Orientačných Športov  

 

Organizátor:  Slovenský Zväz Orientačných Športov  

 

Technické zabezpečenie:  Klub OB ATU Košice 

  

Dátum:    5.9.2020 Sobota  

  

Klasifikácia pretekov:  preteky v dennom orientačnom behu jednotlivcov v šprinte  

 

 Centrum pretekov:  Košice, sídlisko Dargovských hrdinov, školské ihrisko pri ZŠ 

Krosnianska a Konzervatóriu Jozefa Adamoviča 

 

 Miesto pretekov:  Sídlisko Dargovských hrdinov – severná časť sídliska 

  

Opis terénu:  Sídlisko tvorené prevažne panelovými bytovými domami vo svahu. 

Hustá sieť asfaltových chodníkov a ciest, prevažne dobre priebežné 

trávnaté plochy, terasy oddelené strmými svahmi alebo opornými 

múrmi. Niekoľko podchodov, priechodov v budovách a oplotených 

priestorov.  

 Pomerne veľké množstvo plôch a líniových objektov ktoré podľa 

pravidiel nie je povolené prekonávať (záhony, nepriechodné 

hustníky, živé ploty, neprekonateľné steny. 

  

 Mapa:  Furča lesopark, 1:10 000, E=5 m rozmer A4, stav 2018 

 Funkcionári pretekov: Riaditeľ pretekov:   Jozef Pollák  

Technický riaditeľ:  Ján Kuchta   

Hlavný rozhodca:   Zdenko Roháč  

Vedúci štartu:   Oksana Velgosová 

Vedúci cieľa:   Martin Velgos 

Stavba tratí:    Jozef Pollák  

Jury:  jury nebola zostavená  

 

Hodnotenie pretekov:  Preteky prebehli bez závažnejších problémov. Došlo k niekoľkým 

diskvalifikáciám kvôli porušeniu pravidiel o zakázaných 

priestoroch – najmä prechádzanie cesty ktorá bola označená 
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zákazom a prechádzanie bolo povolené len na priechode pre 

chodcov. Táto oblasť bola obsadená rozhodcami. 

Z diskusií po pretekoch vyplynulo že tieto pravidlá boli zrejme 

porušené vo viacerých prípadoch na miestach ktoré neboli pod 

dohľadom rozhodcov.  

Odporúčanie pre organizátorov – obsadenie všetkých potrebných 

miest rozhodcom býva nad možnosti našich klubov, na 

predchádzanie porušenia pravidiel kvôli ich neznalosti pretekármi 

môže pomôcť dôsledné označenie zakázaných oblastí páskou. 

Odporúčanie pre trénerov – v rámci technicko-taktickej prípravy 

prebrať pravidlá o zakázaných priestoroch v prípade pretekov 

v šprinte, zaradiť mapový tréning na šprintovej mape s využitím 

zakázaného priestoru 

Boli vykonané opatrenia na prevenciu šírenia vírusu COVID-19: 

dezinfekcia rúk na zhromaždisku, obmedzenie počtu pretekárov 

štartujúcich v rovnakom čase, zverejňovanie výsledkov len online, 

obmedzenie fyzického kontaktu. 

K zraneniam pretekárov nedošlo. 

Schvaľovacia doložka: Hlavný rozhodca schválil výsledky v plnom rozsahu. 

 

Originál protokolu musí byť hlavným rozhodcom a riaditeľom pretekov podpísaný! Originál 

protokolu národných súťaží v orientačných športoch je archivovaný rozhodcovskou komisiou 

SZOŠ. 

 

 

........................, riaditeľ pretekov    ........................., hlavný rozhodca 

 


