
 

 

Majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu šprintových štafiet 
1.5.2022 - Sliač 

 
PROTOKOL 

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

 
Klasifikácia pretekov: Otvorené denné preteky štafiet s určeným poradím kontrolných  

stanovíšť. 
 

Funkcionári: Riaditeľ: Matej Ďuriš R3 
Staviteľ tratí: Ondrej Piják R2 
Hlavný rozhodca: Hana Šmelíková R1 
Vedúci štartu: Zuzana Sleziaková R3 
Vedúci cieľa: Peter Krnáč 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 
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Hodnotenie pretekov: Preteky sa konali za jasného počasia. Teplota vzduchu sa pohybovala 
v rozmedzí 14-18°C. Harmonogram pretekov bol dodržaný. Odštartovalo 
80 štafiet. K úrazom ani ku protestom nedošlo. Priebežné výsledky boli 
priebežne zverejňované na webe. Vyhlásení a ocenení medailami 
a diplomami boli prvé tri štafety majstrovských kategórii. Víťazi kategórií 
verejných pretekov boli ocenení drobnými vecnými cenami. 

 
 Ku problémom došlo pri sumarizovaní výsledkov.  
 Podľa bodu 2.6.4. súťažného poriadku: Štafeta, v ktorej štartuje čo len 

jeden pretekár, neregistrovaný v oddiely, za ktorý štafeta štartuje, nemá 
možnosť získať medaily a diplomy a je vyhodnotená mimo súťaž. 

 Podľa Čl. 19 prestupového poriadku: Zvláštnym prípadom je mimoriadne 
hosťovanie. Mimoriadne hosťovanie sa uplatňuje výlučne pre preteky 
štafiet a jeho podmienky sú upravené v aktuálnych vykonávacích 
predpisoch vydaných pre príslušný druh orientačných športov príslušnou 
sekciou SZOŠ. 

  
 Usporiadateľ pretekov ani verejnosť nemali v deň konania pretekov 

kompletnú informáciu o všetkých schválených mimoriadnych 



 

 

hosťovaniach, preto bolo problematické určiť, ktorá štafeta beží mimo 
súťaž a ktorá je zostavená v zmysle povoleného mimoriadneho 
hosťovania. Informácia o schválených hosťovaniach bola dodatočne 
poskytnutá generálnym sekretárom spracovateľovi výsledkov a hlavnému 
rozhodcovi.  

 Odporúčam pri ďalších pretekoch štafiet včas informovať verejnosť 
o povolených hosťovaniach, aby sa predišlo zbytočným nedorozumeniam. 

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

 


