PROTOKOL
z pretekov 57. ročník JELENÍ PAROH a 26. ročník KRAVSKÝ ROH
Majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu na stredných tratiach,
Preteky svetového rebríčka (WRE)
Majstrovstiev Slovenska v orientačnom behu štafiet

Vyhlasovateľ:

Slovenský zväz orientačných športov

Organizátor a technické zabezpečenie: ŠK Sandberg Bratislava a Obecný úrad Kamenec
pod Vtáčnikom
Dátum a klasifikácia:

sobota 25. 9. 2021 00:00 = 13:00 hod.
MSR v OB na stredných tratiach, WRE
nedeľa 26. 9. 2019 00:00 = 9:30 hod.
SRJ v Ob štafiet

Centrum a miesto pretekov: Gepňárova dolina, Kamenec pod Vtáčnikom
Terén a mapy:
Členitý kopcovitý terén, väčšinou čistý les s veľmi dobrou viditeľnosťou. V
teréne sa nachádza množstvo skalných veží, skalných zrázov a stien, kamenných blokov,
kamenných polí a niekoľko menších skalných miest. Bežecká podložka variuje od veľmi dobrej
po náročný a nepríjemný suťový podklad. V časti terénu sú terénne detaily zosuvového
charakteru (údolíčka, depresie, plošinky, kôpky), ktoré spestrujú skalné pasáže tohto priestoru.
Hrádok, Končitá, obe 1:10000 a 1:7500

Organizačný team:

riaditeľka pretekov sobota: Barbora Vorlíčková, R3
riaditeľ pretekov nedeľa: Radoslav Jonáš, R1, IOF
IOF adviser sobota: Radoslav Jonáš, R1, IOF
hlavný rozhodca: Štefan Šurgan, R1
stavba tratí: Martin Jonáš, R2
vedúca prezentácie: Marta Jonášova
časomiera: Marek Urban, R2 a Martina Brňáková
vedúci štartu sobota: Rastislav Dokupil
vedúci štartu nedeľa: Emil Kukurugya
vedúca cieľa: Veronika Prutkayová
komentátori: Štefan Šurgan R1, Ivan Repáč, R3
zdravotníčka: Monika Urbanová
detské preteky: Edita Máčajová
ubytovanie a strava: Marika Bellušová

Hodnotenie pretekov:
Preteky prebehli
v súlade s prodiepidemickými opatreniami
v režime OTP podľa stanoveného časového harmonogramu, pričom bol dodržaný max. počet
účastníkov (400) v oranžovom okrese (Prievidza). Všetci účastníci pretekov odovzdali čestné
prehlásenia, časť z nich s platnosťou do 30.6.2022. Počasie po oba dni slnečné, bezvetrie, veľmi
príjemné, teplota okolo 20 °C. Na pretekoch sa vyskytli zranenia, ktoré boli ošetrené v cieli,
prípadne bola pretekárom poskytnutá odborná pomoc na urgentnom príjme. Mapy boli vytlačené
na Pretex v tlačiarni Žaket
Sobota, MSR Stredné trate:
Prihlásených bolo 335 pretekárov zo Slovenska, Maďarska a Ruska. V niektorých kategóriách

boli víťazné časy dlhšie ako odporúčané, pri stavbe tratí je potrebné zohľadniť náročnosť terénu
a prevýšenie. Pri vyhlasovaní výsledkov boli zamenené diplomy (štafety vs. middle), za čo sa
pretekárom ospravedlňujeme. V histórii pretekov Jelení paroh a Kravský roh prvý krát získali
obe trofeje pretekári a Maďarska, Jelení paroh Zoltán Bujdosó a Kravský roh Zsófia
Sárközy, čím sa významne obohacuje hodnota týchto trofejí a história tohto podujatia.
Na pretekoch bol prvý krát otestovaný bezdrôtový prenos medzičasov z lesa do cieľa pomocou
mobilného signálu. Pre úspešnosť prenosu je potrebné zvoliť oblasť pretekov s dostatočným
pokrytím mobilným signálom celkovo ale aj otestovať vopred konkrétne umiestnenie kontroly
a silu signálu na danom mieste. Rovnako treba aby časomerač a komentátor boli vyškolení na
používanie príslušného softvéru (napr. Meos). Preteky boli zároveň pretekmi svetového rankingu
(WRE).
Na pretekoch sa vyskytlo zranenie chodidla starým drôtom. Za pomoc zranenej pretekárke
z klubu SPE na úkor vlastného súťaženia patrí osobitné poďakovanie Andrejovi Patrášovi
(HBB) a Miroslave Velgosovej (TKE). Negatívne hodnotíme neochotu poskytnúť prvú pomoc
zranenej pretekárke zo strany tam prítomného pretekára z rovnakého klubu ako bola zranená
pretekárka, čo je v rozpore s dobrými mravmi.
Nedeľa, MSR štafety:
Prihlásených bolo 276 pretekárov zo Slovenska a Maďarska. Vzhľadom na to, že organizátor
chcel vyjsť v ústrety pretekárom a umožnil prihlášky až do stredy 22.9. a zároveň čo najskôr
zverejniť pokyny, prišlo k viacerým časovým stresom a pochybeniam: oneskorené zverejnenie
štartovej listiny, nezrovnalosti pri spájaní a rozpájaní kategórií W105 a W135, nedostatočné
informovanie pretekárov zo strany organizátora, čo viedlo neskôr ku protestom. Preto
odporúčame uzatvoriť prihlášky v takom čase, aby mal organizátor dostatok času na tlač máp,
štartových čísiel, kvalitné pripravenie štartovej listiny a prezentácie pretekárov.
V nedeľu jury v zostave Valér Franko, Igor Patráš a František Šoltés riešila protest podaný klubmi
FBA a RBA voči vyhlasovaniu MSR štafiet W105 a W135. Jury rozhodla o prijatí protestu FBA
a zamietnutí protestu RBA a rozhodla o spoločnom vyhlásení kategórie W105 podľa
zverejnených pokynov.
V nedeľu bolo viacero pretekárov dopichaných sršňami, pretekárom boli poskytnuté
antihistaminiká, prípadne odborná pomoc v zdravotníckom zariadení. Organizátor okamžite
označil v teréne nebezpečné miesto. Organizátorom odporúčame mať na zhromaždisku
dostatočný počet antihistaminík.

V Bratislave, 27. septembra 2021

Štefan Šurgan
hlavný rozhodca

Barbora Vorlíčková, Radoslav Jonáš
riaditelia pretekov

