
Protokol 
Národných rebríčkových pretekov  

na stredných a dlhých tratiach  v orientačnom behu  INOV-8  
65. ročník Pohár oslobodenia mesta Pezinok – SRJ 

 
Technické 
zabezpečenie 

Klub orientačného behu Sokol Pezinok 
 

Termín 03.09.2022 (sobota) národné rebríčkové preteky INOV-8 na stredných tratiach 
04.09.2022 (nedeľa) národné rebríčkové preteky INOV-8 na dlhých tratiach 

Klasifikácia 03.09.2022 ‒ otvorené denné preteky jednotlivcov na stredných tratiach s určeným 
poradím kontrolných stanovíšť, 
04.09.2022 ‒ otvorené denné preteky jednotlivcov na dlhých tratiach  s určeným poradím 
kontrolných stanovíšť 

Centrum Limbach, Slnečné údolie 48°18'46.4"N 17°12'22.3"E  
Kategórie W -12A, -14A, -16A, -18A, 21-E, B, 35-A, 40-A, 45-A, 50-A, 55-A, 60-A, 

65-A, 70-A 
M -12A, -14A, -16A, -18A, -20A, 21-E, B, D, 35-A, 40-A, 45-A, 50-A, 55-A, 60-A, 
65-A, 70-A 
Verejné kategórie: W -10, M -10, MWR, K3 - kondičná, N - náborová  
Pre malý počet prihlásených bola kategória W -20A bola zlúčená s W 21- B. 

Mapy „Reisinger“  mierka 1:10 000, ekv. 5m,  veľkosť A4 
„Kolárske“  mierka 1:10 000, ekv. 5m,  veľkosť A3 
„Šenkárka“  mierka 1:15 000, ekv. 5m,  veľkosť A4 
Autori Ondrej Piják, Vladislav Piják. Stav 11/2021, aktualizácia 6/2022, spracovaná podľa 
ISOM 2017. 

Opis terénu Listnatý les, miestami strmšie svahy (hlavne v J časti mapy) striedané s plochšími pasážami. 
Prevažná časť terénu je bola priebežná a v časti priestoru bola hustá sieť ciest a priesekov.  
Prebiehala lokálna ťažba dreva a vyskytovali sa niekde nové rúbaniská, chodníky a cesty. V 
dôsledku nedávnych búrok a intenzívnych dažďov sa v teréne sa vyskytovali falošné cesty, 
vytvorené prúdom vody. 
Na mnohých miestach v teréne bolo skryté pletivo. 

Počet 
pretekárov 

03.09.2022 (sobota) ‒ 208 
04.09.2022 (nedeľa) ‒ 209 

Funkcionári Riaditeľ pretekov: Pavol Poláček ml. 
Hlavný rozhodca: Milan Petrinec R1, Milan Mazúr R1 
Stavba tratí: 3.9.2022 Milan Beleš 
 4.9.2022 Marián Spišiak 
Tajomník: Lukáš Poláček 

Priebeh Preteky prebehli bez vážnych incidentov, okrem soboty, keď po dobehu dvaja pretekári 
nahlásili SI krabičky padnuté zo stojanov a jeden pretekár z kategórie M-14 (Samuel 
Michač) nahlásil stojan bez krabičky č. 75. Organizátor vyslal do hlásenej oblasti staviteľa, 
ktorý skontroloval krabičky č. 75 a 63, tieto už boli na svojich miestach.   
Vyšetrovaním sa zistilo, že spadnutú krabičku č. 75 našiel pretekár z kategórie K3 (Ondřej 
Šnejdar) cca 2 m od stojana, zdvihol ju a umiestil ju na svoje miesto. Krabičku č. 63 
umiestnil na svoje miesto pretekár z kategórie M60 (Jaroslav Piják). Organizátor 
predpokladá náhodné zasahovanie zo strany okoloidúcich turistov alebo hubárov, ktorí boli 
v danom priestore spozorovaní. 
 
V nedeľu bol zriadené dva štarty. Bližší štart bol pre kategórie MWR, M-10, W-10, N a 
vzdialenejší štart pre zvyšok. 

Jury Nebola stanovená nakoľko nebol podaný  žiadny podnet. 

https://en.mapy.cz/s/dajedepojo


Protesty Nebola podaná žiadna námietka ani protest. 
Zdravotná  
služba 

Zdravotná služba bola zabezpečená. V rámci pretekov sa vyskytlo zopár ľahších zranení, 
ktoré boli ošetrené na mieste. 

Počasie Preteky prebehli v sobotu za príjemného počasia, bez zrážok pri teplote 15-21°C. V nedeľu 
bola teplota 13-21°C s občasným dažďom. 

Schvaľovacia 
doložka 

Hlavný rozhodca schválil priebeh pretekov a výsledky  oboch etáp v plnom rozsahu. 

 
Poďakovanie za zdarný priebeh pretekov patrí všetkým organizátorom podujatia. 
 
V Pezinku dňa 08.09.2022   
 

Pavol Poláček ml. 
riaditeľ pretekov 

Milan Petrinec. Milan Mazúr 
hlavní rozhodcovia 

 


