
PROTOKOL 

z pretekov:   

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V OC 2021 

OTVORENÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V ORIENTAČNEJ CYKLISTIKE 

PRETEKY V ORIENTAČNEJ CYKLISTIKE PRE ŠIROKÚ VEREJNOSŤ 

 

MAKADO 2021 MALÉ KARPATSKÉ DOBRODRUŽSTVO – BODOVACIA SÚŤAŽ 

DVOJÍC V ORIENTAČNEJ CYKLISTIKE 

VAZKÁRSKY ROGAINING 2-6 ČLENNÝCH DRUŽSTIEV V ORIENTAČNOM BEHU 

 

Vyhlasovateľ: Slovenský zväz orientačných športov 

Organizátor a technické zabezpečenie: ŠK VAZKA Bratislava a Obecný úrad Limbach 

Dátum a klasifikácia:  

sobota 2.10.2021 00:00=13:00 hod. 
MSR v OC na stredných tratiach, verejné preteky 

nedeľa 3.10.2021 00:00=10:00 hod. 
MAKADO 2021 

Centrum a miesto pretekov: Limbach, futbalový štadión 

Terén a mapy: malokarpatský kopcovitý a vinohrady s hustou sieťou ciest a chodníkov rôznej 

zjazdnosti 

Sobota: 

Grinavské jazerá, 1:10 000, e=5m, formát A4, kat.M17,21B,50,20,4021E,W21E, Open L - zväčšený 

formát A4 

Nedeľa:  

MAKADO 2021, 1:20 000, e=5m, formát A2 

Realizačný tím:  

riaditeľka pretekov: Katarína Müller Papugová,  

hlavný rozhodca: Barbora Šmelíková R1 

stavba tratí: Matej Müller /sobota/, Peter Mlynárik /nedeľa/  

tajomník: Eva Králová  

mapa a grafika: Miroslav Lago R2 

správca webstránky: Juraj Opršal 

vedúci štartu: Milan Kováč 

vedúci cieľa: Miroslav Lago R2 

časomiera: Mikuláš Šabo R2, Tomáš Jánoška 

Hodnotenie pretekov: 

Preteky prebehli v súlade so stanoveným časovým harmonogramom a  protiepidemickými 

opatreniami v režime OTP, v okrese Pezinok, v Bratislavskom samosprávnom kraji. 

Všetci účastníci odovzdali čestné prehlásenia. Počasie bolo teplé a slnečné, teplota 24°C. 

Preteky prebehli bez problémov. Mapy boli vytlačené na papieri PRETEX vo firme VBA- Autrata 

/sobota/ a Neumahr tlačiareň s.r.o. na kriedovom papieri /nedeľa/. 

Počet pretekárov – sobota: prihlásených 64, odštartovalo 62 pretekárov, diskvalifikovaní  6 pretekári. 

14 pretekárov bolo z Rakúska a 3 z Českej republiky, ostatní zo Slovenska. Niektoré kategórie pre 

počet účastníkov / menej ako 3/ neboli vyhlásené ako majstrovské alebo zlúčené: M17, W17, M60. 



Smerné časy boli v hlavných kategóriach dodržané, v niektorých veteránskych a juniorských mierne 

prekročené. Ocenení pretekári dostali medaile a vecné ceny. Neboli podané žiadne protesty. 

Počet pretekárov - nedeľa: prihlásených 78 tímov, z toho 6 tímov v kategórii Rogaining. Preteky 

prebehli pomocou aplikácie IOrienteering, na kontrolách boli kartičky s QR kódom a lampiónom. 

Napriek tomu nám bola ukradnutá kontrola č. 23. Tento systém razenia sme odskúšali na jarnom 

meranom tréningu MADUDO. Viac menej všetko prebehlo bez problémov, v cieli sa robili korekcie 

účastníkom, ktorým zlyhala aplikácia. Výsledky boli skontrolované a zapísané do excelovskej tabuľky. 

Prví traja pretekári boli ocenení vecnými cenami. Po pretekoch náš klub pohostil účastníkov čerstvo 

uvarenými polievkami namiesto tradičnej opekačky. 

Preteky prebehli úspešne aj vďaka našim partnerom a sponzorom, vďaka patrí obecnému úradu 

Limbach za poskytnutie priestoru futbalového ihriska, miestnym vinárom za poskytnuté vecné ceny: 

Čapucha, Víno Jano, PD Vinohrady, VVDP Karpaty, Víno Vladár a syn, Víno Vila Rača. Bratislavskému 

samosprávnemu kraju, SZOŠ, mestskému úradu Pezinok, spoločnostiam a jednotlivcom : 

METROSTAV, AONE, ŠPORTSERVIS, CYKLOSTAR, CAFFEMOBIL, Bandúr, LESY SR, 1. svätojurská, 

Mestské lesy Bratislava a záchrannej službe. 

 

V Bratislave 5.10.2021 

hlavný rozhodca: Barbora Šmelíková 

riaditeľ pretekov: Katarína Müller Papugová 

 

 

 

 

 

 

 

 


