
 Protokol  

 
Národných rebríčkových pretekov INOV–8 cup v orientačnom behu na strednej a 

na dlhej trati – CESOM 2021 

 

14. ročník 

 

 
Vyhlasovateľ Slovenský zväz orientačných športov 

 

Organizátor Klub orientačného behu KOBRA Bratislava v spolupráci s obcou Borský Svätý 

Jur, a Slovenskou sporiteľňou, a.s. 

 

Technické zabezpečenie  Klub orientačného behu Kobra Bratislava. 

  

Termín 04. 09. 2021 (sobota) - národné rebríčkové preteky INOV-8 cup na strednej trati,  

05. 09. 2021 (nedeľa) - národné rebríčkové preteky INOV-8 cup na dlhej trati. 

 

Klasifikácia otvorené, denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu s určeným poradím 

pretekov kontrolných stanovíšť.  

 

Centrum        Borský Svätý Jur, vodná nádrž Horná Studená voda.   

 

Miesto pretekov Les SV od centra pretekov.  

 

Mapy Stredná trať  

Lásek - západ, 1 : 10 000, ekv. 2,5 m, formát A4, 

  

 Dlhá trať –  

Horá Studená voda: 15 000, ekv. 2,5 m, formát A4 pre kategórie:  

W/-16A, W/M-18A, W/M-20A, W/M21-E, W/M35-A, 

 

Horná Studeá voda 2, 1 : 10 000, ekv. 2,5 m, formát A3 pre kategórie: 

M-14A, W/M2-B, W/M40-A, W/M45-A, M50-A, M55-A, M60-A, M65-A, 

 

Horá Studá voda 3, 1 : 10 000, ekv. 2,5 m, formát A4 pre kategórie: 

N, K3, MWR, W/M10C, W/M-12A, -14A, W50-A, W55-A, W60-A, W65-A, 

W70-A, M70-A, 

 

Plážička, detská trať, 1 : 2 000, ekv. 2,5 m, formát A5. 

 

Mapy   spracované podľa ISOM 2017, autor O. Piják, stav  - august 2021.

   

Tlač máp digitálnou technológiou  na vodeodolný papier zn. Pretex, gramáž 

90g/m2.  

 

  



Opis terénu Rovinatý a v časti mapy jemne členitý terén pieskových dún. Väčšinou odrastený 

les s dobrou alebo zhoršenou priebežnosťou a dobrou viditeľnosťou. Hustá sieť 

komunikácií. Podmočená bažinatá časť terénu s hustými porastmi a podrastom. 

 

 

Funkcionári riaditeľ pretekov Štefan Máj, R1 

  hlavný rozhodca Martin Jonáš, R2 

  stavba tratí  Adam Jonáš,    stredná trať 

     Karol Hiereg, R2  dlhá trať 

  tajomník  Paulína Májová, R1. 

  vedúci štartu  Anton Kniebügl 

  vedúci cieľa  Peter Illés 

 

Priebeh pretekov 

Preteky prebehli v plánovanom harmonograme v súlade s pravidlami bez 

problémov. Na strednej trati boli v niektorých kategóriách prekročené smerné 

časy, prevažne však stále v súlade s pravidlom 9.17. Pravidiel OB. V malom 

počte kategórií boli smerné časy prekročené aj na dlhej trati. Táto skutočnosť bola 

spôsobená prevažne horšou priebežnosťou v skutočnom teréne, než bolo 

predpokladané. 

 

Počet pretekárov 

  Sobota  stredná trať   350 

  Nedeľa dlhá trať  306 

 

Ceny Prví traja pretekári v každej kategórii (rozhodoval súčet časov z oboch etáp) 

obdržali upomienkové ceny. V kategórii MWR a deti (obrázková trať) boli 

odmenené všetky deti drobnou cenou. 

 

 Počas pretekov v nedeľu  prebehlo vyhlasovanie SZOŠ v dlhodobých súťažiach 

za rok 2020. 

 

Jury  Nebola ustanovená, nakoľko nebol podaný žiaden podnet. 

 

Protesty Nebola podaná žiadna námietka ani protest 

 

Zdravotná služba 

Zdravotná služba bola zabezpečená MUDr. Andrejom Kirnom. Pretekár kat. M 

40-A, ktorý sa poranil na chodidle hrdzavým klincom, bol ošetrený. Okrem toho 

boli ošetrené len drobné odreniny u viacerých pretekárov.  

 

Počasie  Preteky prebehli za príjemného letného, slnečného počasia s teplotou cca 25 °C. 

 

COVID 19 Preteky boli organizované v režime OTP (osoby očkované – testované – 

prekonané ochorenie COVID-19). Okres Senica bol v tomto období v zelenom 

stupni (monitoring) podľa COVID automatu. Všetci účastníci odovzdali Čestné 

vyhlásenie (Declaration), ktoré organizátor uchová po dobu 14 dní, následne budú 

skartované. 

 

 

 

  



 

 

 

Poďakovanie  za zdarný priebeh patrí všetkým spoluorganizátorom podujatia.  

 

Schvaľovacia doložka: Hlavný rozhodca schválil priebeh pretekov a výsledky oboch etáp 

v plnom rozsahu. 

 

V Bratislave 6.9.2021 

 

 

 

 

Štefan Máj, riaditeľ pretekov                                                  Martin Jonáš, hlavný rozhodca 

 

 

 

             
 

  


