
 

 

Majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu v šprinte 
30.4.2022 - Sliač 

 
PROTOKOL 

 
Usporiadateľ: Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, Bratislava 
Technické zabezpečenie: Viatoris, Zvolen 
 
Centrum pretekov: Kúpele Sliač 

 
Klasifikácia pretekov: Otvorené denné preteky jednotlivcov s určeným poradím 

kontrolných  stanovíšť. 
 

Funkcionári: Riaditeľ: Peter Krnáč R3 
Staviteľ tratí: Ondrej Piják R2 
Hlavný rozhodca: Hana Šmelíková R1 
Vedúci štartu: Miriam Králová 
Vedúci cieľa: Zuzana Sleziaková R3 

 
Terén:  Areál kúpeľov Sliač. Zastavané plochy a parkové plochy v miernom svahu. 

Pevný povrch tvoril cca  20% tratí, 80% trávnatý povrch. 
 

Mapa: Sliač 2022 
1:4000/2m, ISSprOM 2019 
Stav: máj 2021 
revízia: apríl 2022 

 
Autor mapy: Ondrej Piják 

 
Hodnotenie pretekov: Preteky sa konali za jasného počasia. Teplota vzduchu sa pohybovala 

v rozmedzí 14-18°C. Harmonogram pretekov bol dodržaný. Odštartovalo 
303 pretekárov. K úrazom ani ku protestom nedošlo. Priebežné výsledky 
boli priebežne zverejňované na webe. Vyhlásení a ocenení medailami 
a diplomami boli prví traja pretekári majstrovských kategórii. Víťazi 
kategórií verejných pretekov boli ocenení drobnými vecnými cenami. 

 
 Ku problémom došlo pri zostavovaní štartovej listiny.  
 Podľa bodu 4.2.3. súťažného poriadku o štartovej listine a žrebovaní platí: 
 Pretekári sa členia na 3 skupiny: 1. skupina - pretekári, ktorí sa k dátumu 

žrebovania nachádzajú v rebríčku (v danej kategórii, výnimku tvorí iba 
kategória W -20, pre ktorú sa za danú kategóriu považuje W 21-) do 
(vrátane) miesta, ktoré vyjadruje zisk viac ako 85 percent bodov prvého 
pretekára. Do tejto skupiny sú zaradení automaticky aj pretekári, ktorí sú 
členmi širších reprezentačných výberov v OB, zoznam ktorých kaţdoročne 
predkladá RT SR v OB Komisii vrcholového športu SZOŠ. 

  
 Usporiadateľ pretekov ani verejnosť nemá žiadnu možnosť získania 

informácie, kto je zaradený do reprezentačného výberu. Na požiadanie 
boli mená dodané mailom vedúcimi realizačných tímov. V 1.skupine tak 
mohli štartovať aj pretekári, ktorí nemajú dostatočný počet bodov zo SRJ, 



 

 

ale zaradenie do reprezentačného výberu im právom patrí. Odporúčam, 
aby menovitý zoznam členov reprezentačných výberov bol verejne 
dostupný. Informácia bude potrebná pre usporiadateľov ďalších MSR. 

 
Schvaľovacia doložka:  Hlavný rozhodca schválil výsledky pretekov v plnom rozsahu. 
 
 
V Bratislave 3.5.2022  
 
Hana Šmelíková, hlavný rozhodca, v.r. 

 


