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Majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu  štafiet v šprinte 
20.06.2021 

Banská Bystrica 
 

PROTOKOL 
 

Usporiadateľ: Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, Bratislava 
Technické zabezpečenie:  ŠK HADVEO Banská Bystrica 
 
Klasifikácia pretekov: Otvorené denné preteky štafiet s určeným poradím kontrolných 

stanovíšť. 
 
 
Funkcionári: Riaditeľ: Igor Patráš R2 
 Technický riaditeľ: Andrej Patráš R2 
 Tajomník: Miroslav Hríbik R3 
 
Autor tratí: Matej Hraboš 
  
Hlavný rozhodca: Igor Štefko 
 
Vedúci štartu: Jakub Dekrét 
Vedúci cieľa: Joxeba Agirre Urzelai 
 
  
Terén: Zastavané sídlisko. Pevný povrch tvoril 60% tratí, 40% bol trávnatý povrch. 
 
Mapa: Sásová 
 1:4000/2,5m, ISSOM 2007 
 Stav: leto 2020 
 Podklady: ortofoto 
 
Autor mapy: Michal Krajčík 
 
 
Zhodnotenie priebehu: Preteky prebehli za horúceho letného počasia, plánovaný časový 

harmonogram bol dodržaný s výnimkou vyhlásenie výsledkov, ktoré sa 
neuskutočnilo. Zdravotná služba bola zabezpečená v cieli, na mieste 
ošetrila niekoľko poranení – škrabance, odreniny.  

  
 Na všetkých tratiach pretekári prebiehali diváckou kontrolou (totožnou 

so zbernou kontrolou) a potom absolvovali ešte krátky okruh, preteky 
tak boli divácky atraktívne. 

   
 Na prvých úsekoch všetkých kategórií s výnimkou kategórie MWM135 

nastala situácia, že kontroly 40 a 41 boli umiestnené na nesprávnych 
miestach (na identických bodoch, ale na vedľajšom objekte). Po zistení 
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tejto stavu boli kontroly premiestnené na správne miesta. Táto 
skutočnosť sa dotkla iba pretekárov na prvých úsekoch.  

  
 Keďže žiadna z kontrol nebola súčasťou vetvenia (farsty), hlavný 

rozhodca po konzultácii so spracovateľom výsledkov rozhodol, že 
všetkým pretekárom na prvom úseku (s výnimkou kategórie MWM135, 
kde uvedené kontroly neboli použité)  budú od dosiahnutého času 
odpočítané medzičasy pred kontrolu 40 a po nej, resp. pred kontrolou 
41 a po nej. 

 
 Realizácia uvedeného rozhodnutia sa ukázala ako časovo mimoriadne 

náročná, preto boli preteky ukončené bez vyhlásenia výsledkov. 
Oficiálne výsledky boli zverejnené večer pred 21:00.  

 
 Odporúčaním pre podobné prípady je overiť a otestovať vopred, akým 

spôsobom dokáže používaný softver spracovať požiadavku na 
odpočítanie dvoch medzičasov. 

 
   
  
Námietky a protesty:  Námietky ani protesty neboli podané. 
  
 
 
V Banskej Bystrici 20.6.2021 
 
Igor Štefko, hlavný rozhodca 
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