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Protokol z pretekov: Národných rebríčkových pretekov na stredných tratiach v orientačnom behu 
64. ročník Pohára oslobodenia mesta Pezinok 

INOV-8 Cup 2021 
 

Vyhlasovateľ:    Slovenský zväz orientačných športov (SZOŠ) 
 
Technické zabezpečenie Klub orientačného behu Sokol Pezinok 
 
Dátum:     11.9.2021 (sobota) – stredná trať 
  12.9.2021 (nedeľa) – stredná trať 
  
Klasifikácia pretekov:    Denné, otvorené preteky jednotlivcov v orientačnom behu na stredných 

tratiach s určeným poradím kontrolných stanovíšť 
 

Centrum a miesto pretekov:  Rekreačné stredisko Fúgeľka nad obcou Dubová.   
Priestor preteku sa nachádzal  severne od centra pretekov, pričom 
strmší svah kopca Kukla bol z mapy vynechaný. 

   Parkovanie áut bolo na ploche cca 200m pod centrom pretekov. 
Pretekári, ako i zázemie pretekov bolo v okolí bývalej chaty Kukla. 
K dispozícii boli 3 ks prenosných WC a aj bufet.  

    
Opis terénu:  Predchádzajúce teplé a slnečné dni minimalizovali mokré a blatové úseky 

na tratiach. Les bol dobre bežateľný, s väčším množstvom komunikácií. 
Východné od centra bol terén výrazne skalnatý, ktorý sa využil pre 
nedeľné trate. Sobotné trate boli skôr postavené na výber postupov 
a optimalizáciu azimutov pri využití presných dohľadávok. 

 
Mapa:   Mierka 1 : 10 000  ekv. 5 m, „Kukla I a Kukla II“  

Autor:  Ondrej Piják  
Stav 2018-2019, aktualizácia 07/2021, spracovaná podľa ISOM 2017, 
veľkosť A4. Mapa bola vytlačená na vodeodolnom papieri PRETEX. 
Mapy sa v cieli neodovzdávali.  

  
Funkcionári pretekov: Riaditeľ pretekov:    Pavol Poláček, R1 

Hlavný rozhodca:    Milan Petrinec, R1  
Vedúci štartu:    Andrej Mikloš  
Vedúci cieľa:    Pavol Kebis 
Stavba tratí:     Matúš Šimo – sobota 

      Tomáš Šípoš - nedeľa 
                             Tajomník a správa SI systému:  Pavol Poláček ml. 
 SI technika:    Lukáš Poláček 
 
Jury:  Nebola zostavená pred pretekmi a ani nebol dôvod ju zostavovať počas 

pretekov  
 
Hodnotenie pretekov:   
Pretekov sa reálne zúčastnilo 197 pretekárov v sobotu / 199 pretekárov v nedeľu. 
Bol vytvorený samostatný koridor pre pretekárov zmeškajúcich štart, ktorí mohli sa vydať na trať 
v zmysle súťažného poriadku až v nasledujúcej celej minúte, ak v danej minúte nikto nevybiehal súbežne 
na rovnakú prvú kontrolu. 
Súťaž prebehla bez technických a organizačných problémov, podľa predom zverejneného časového 
harmonogramu. Parametre tratí zodpovedali vo väčšine kategórií svojou obťažnosťou a dĺžkami tratí 
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danému typu pretekov.  V niektorých kategóriách, kde sa prekročil limit iba minimálne, bol ovplyvnený 
jednak slabšou účasťou pretekárov, ale aj faktorom sťaženého behu v skalných pasážach, ako i 
relatívnemu teplu pre tých neskôr štartujúcich. 
Vládlo slnečné počasie s teplotami  okolo 26 st. Na trati neboli žiadne občerstvovačky, nakoľko išlo 
o stredné dĺžky tratí.  V cieli pretekári obdržali po dobehnutí nápoje.  
K zraneniu neprišlo k žiadnemu. 
Pre deti bola postavená v centre pretekov krátka obrázková trať. 
Neboli podané žiadne protesty, iba námietka k omeškanému štartu pretekára Milana Beleša SPE, kde mu 
najprv bol odmeraný čas až od reálneho štartu, ale mal byť počítaný jeho pridelený štart. Námietke sa 
vyhovelo , úprava času sa zrealizovala. 

 
Postrehy a námety z týchto pretekov pre organizátorov budúcich súťaží a prácu rozhodcov v OB: 
 
1. Cesta na štart v nedeľu sa predĺžila o 400 m z dôvodu problémov s vlastníkom pozemkov, ktoré sa 
museli obchádzať. Pretekári boli včas na tento fakt upozornení. 
 
2. Hlavný rozhodca obdržal s veľkým predstihom návrhy kontrol a tratí, a tak sa dala robiť dôsledná 
kontrola osadenia kontrol ako i kvality mapy. HR oceňuje výbornú spoluprácu so staviteľmi tratí (aj keď 
nie sú ešte certifikovanými rozhodcami).  
 
3. Výstrahou aj pre budúcich organizátorov je kolísavá účasť slovenských pretekárov na celoslovenských 
súťažiach. Počty pod 200  štartujúcich znamená pre organizátora veľké ekonomické mínus, ktoré sa dá 
do budúcnosti kompenzovať vyšším štartovným, resp. sa na najbližšiu organizáciu neprihlási.  
 
 
 
Schvaľovacia doložka:    Hlavný rozhodca schválil výsledky pretekov v plnom rozsahu. 
 
 
 

 
Pavol Poláček, riaditeľ pretekov   Milan Petrinec, hlavný rozhodca 


