
PROTOKOL

z pretekov Snežienky a machri 2021  
Oblastné preteky Západnej oblasti v OB

Majstrovstvá Dolného Rakúska a Viedne v šprinte
Majstrovstvá Dolného Rakúska a Viedne v šprinte zmiešaných štafiet

Vyhlasovateľ: Slovenský zväz orientačných športov

Organizátor a technické zabezpečenie: ŠK Sandberg Bratislava a Viedenský a 
Dolnorakúsky zväz orientačného behu

Dátum a klasifikácia: sobota 6. 11. 2021 00:00 = 12:00 hod. 
Long - Otvorené, denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu na 
(ultra)dlhých tratiach s pevným poradím kontrol.

nedeľa 7. 11. 2021  00:00 = 10:00 hod. 
Šprint - Otvorené denné preteky v orientačnom behu trojčlenných 
štafiet s určeným poradím kontrolných stanovíšť

nedeľa 7. 11. 2021 00:00 = 14:30 hod. 
Štafet  y - Otvorené, denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu na 
krátkych tratiach s pevným poradím kontrol.

Centrum a miesto pretekov: Sobota: Kamzík, Bratislava
Nedeľa: Futbalový štadión, Hainburg an der Donau

Mapy  a opis terénov: Long: Kamzík, 1 : 10 000 / 15 000, e: 5m, ISOM 2017, A4/A3, 
Pretex. Kopcovitý lesný terén, listnatý priebežný les, hustá sieť ciest, 
miestami kamenice a terénne detaily, skaly. Les je charakteristický 
častým striedaním hustejších a redších partií bez výraznejších rozhraní 
porastov. V teréne je viacero nových vývratov, ktoré nie sú zmapované. 
Autori: Evžen Cigoš, Zdeněk Lenhart, Marian Cotirta, Roman 
Slobodanyuk, stav 2019, aktualizácia október 2021. 

Šprint: Hainburg-Schlossberg, 1 : 3 000, e: 5m, A4 Pretex, Nádvorie 
hradu, strmý kamenistý hradný kopec a areál bývalých kasární. Autor:  
Paul Grün, stav 10. 2021.

Štafety: Hainburger  Wald  -  Nord,  1  :  3  000,  e:  5m,  A4  Pretex
Kopcovitý lesný terén so skalnými zrázmi, listnatý priebežný les, 
miestami skaly, obytná štvrť. Autor: Paul Grün, stav 10. 2021.

Funkcionári: riaditeľ pretekov: Richard Balogh (R1), Paul Grün
hlavný rozhodca: Barbora Vorlíčková (R3), Peter Vorlíček 
stavba tratí: Long: Katarína Kubinová; Šprint: Paul Grün; Štafety:
Viktória Kostercová, Michaela Patassiová
registrácia a časomiera: Marta Jonášová a Martina Brňáková, 
Marek Urban
vedúci štartu: Rastislav Dokupil a Emil Kukurugya

Hodnotenie pretekov: Preteky prebehli  podľa stanoveného časového harmonogramu, 
bez vážnych námietok a protestov. Počasie bolo po oba dni slnečné, bezvetrie, teplota okolo 12
°C. Bežné malé zranenia (škrabnutia) boli ošetrené na mieste lekárkou bez potreby následnej 
návštevy zdravotníckeho zariadenia. 



Poznámky k jednotlivým etapám:

Sobota, Long:  Pretekov sa zúčastnilo 141 pretekárov, 20 boli diskvalifikovaní. 
Na Kamzíku sa vďaka slnečnému počasiu v okolí zhromaždiska a štartu 

pohybovalo množstvo návštevníkov lesoparku, čo trochu skomplikovalo situáciu na štarte.
Pretekári boli v pokynoch a aj na zhromaždisku a štarte upozornení na opatrnosť pri pohybe v 
lese s ohľadom na veľké množstvo cyklistov, rovnako ako boli v hornej časti Bikeparku na 
Kamzíku umiestnené tabule, upozorňujúce na prebiehajúce preteky.
K žiadnemu stretu medzi pretekármi a cyklistami nedošlo.
Na trati boli umiestnené 2 občerstvovacie stanice, jedna v južnej a druhá v severnej časti 
mapy.
Jeden pretekár si nevyčítal čip, čo spôsobilo naťahovanie ukončenia pretekov, za čo sa 
pretekár dodatočne ospravedlnil.
Bolo ošetrené jedno drobné poranenie.

Nedeľa, Šprint:
Štartovalo sa na úzkej turistickej prístupovej ceste ku hradu, takže bol 

štart nezvykle natiahnutý do dĺžky, ale žiadne sťažnosti zo strany pretekárov ani turistov sme 
nezaznamenali. Náročný terén sa postaral o pár drobných zranení, ktoré však stačilo ošetriť 
klubovou lekárkou.

Nedeľa, Štafety:

Pretekári štartovali v dvoch vlnách s odstupom 5 minút. Štartovalo sa na 
miestnej komunikácii, ktorá bola po celý čas pretekov pre dopravu uzavretá. Ako odovzdávka 
štafety bol dotyk medzi členmi tímu. Nový pretekár si následne odobral mapu a pretekár, ktorý
dobehol razil cieľovú krabičku. Mapy boli až do štartu posledného pretekára odoberané. 

Pri pretekoch štafiet bol použitý bezkontaktný systém razenia SIAC Air+, 
pričom sme nezaznamenali žiadne technické problémy s týmto 

systémom.  Jedna rakúska krabička nefungovala s AIR+ dobre, bol to ten starší typ BSF-7. 
Pretekári s voľným štartom mali krabičku START tiež nakonfigurovanú do bezkontaktného 
režimu, čo pri takom úzkom koridore spôsobovalo problémy aj ostatným pretekárom 
(vyriešené výmenou za kontaktný štart). Jeden pretekár sa sťažoval, že krabička START 
nefunguje, ale bolo to len preto, že nemal CLEAR.

V cieli bola riešená sťažnosť rakúskeho pretekára. Nakoľko bol pretekár 
uvedený do omylu a razil ako posledný člen štafety 2 rôzne krabičky finish, bolo mu vo 
výslednom čase uznané prvé razenie cieľa.

V sobotu sme pripravili aj detské obrázkové trate na zhromaždisku.

Ďalšie poznatky a skúsenosti z organizácie pretekov: 

Výsledky boli premietané na monitor, resp. dvojicu monitorov.
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu a ročné obdobie v sobotu neboli vyhlasované výsledky a
diplomy a ceny boli zaslané elektronickou formou.
V nedeľu boli slovenskí pretekári na šprinte vyhlasovaní samostatne, v štafetách spoločne s 
rakúskymi pretekármi, len im neboli odovzdané majstrovské medaile. Organizáciu pretekov 
komplikovala nutnosť koordinácie s rakúskym zväzom OB a taktiež veľké množstvo dohlášok 
na poslednú chvíľu.
Oranžová farba fáboriek na značenie detskej stužkovanej trate nebola vhodná vzhľadom na 
ročné obdobie.

Covid opatrenia: Preteky sa uskutočnili v OTP režime. V sobotu pretekári predkladali  čestné 
prehlásenia a v nedeľu dostávali zelené pásky na základe predloženého digitálneho covid 
preukazu EÚ  (Ag/PCR test, potvrdenie o prekonaní covid-19). 



Záver a vyhodnotenie
Sme radi, že to je za nami, lebo sme podujatie museli 2 krát preložiť. 

Schvaľovacia doložka: Preteky prebehli podľa pravidiel OB SZOŠ, Súťažného poriadku SZOŠ
a Vykonávacích predpisov SZOŠ na rok 2021. 

V Bratislave, 7. november 2021

Barbora Vorlíčková, Peter Vorlíček   Richard Balogh
        hlavný rozhodca riaditeľ pretekov


