
PROTOKOL

z pretekov 58. ročník JELENÍ PAROH a 27. ročník KRAVSKÝ ROH  
Majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu na dlhej trati

a Slovenský rebríček jednotlivcov v orientačnom behu na strednej trati

Vyhlasovateľ: Slovenský zväz orientačných športov

Organizátor a technické zabezpečenie:    ŠK Sandberg Bratislava

Dátum a klasifikácia: sobota 1. 10. 2022  00:00 = 13:00 hod.
MSR v OB na dlhých tratiach - otvorené denné preteky v orientačnom behu 
jednotlivcov s určeným poradím kontrolných stanovíšť na dlhých tratiach

nedeľa 2. 10. 2022 00:00 = 10:00 hod. 
SRJ v OB na stredných tratiach - otvorené denné preteky v orientačnom 
behu jednotlivcov s určeným poradím kontrolných stanovíšť na stredných 
tratiach 

Centrum a miesto pretekov: Lúka nad horárňou Pekná cesta, Bratislava

Mapy  a opis terénov: MSR dlhá trať Dieliky 1:15 000, e5 m pre kategórie MW16-MW35 formát A4
Dieliky 1:10 000, e5 m pre kategórie M40, M45 a M50 formát A3
Dieliky 1:10 000, e5 m pre ostatné kategórie formát A4

Kopcovitý lesný terén, listnatý priebežný les, hustá sieť ciest poskytujúca voľby 
postupov, v druhej polovici dlhších tratí a na kratších tratiach les s podrastom.   

SRJ stredná trať Krásny Vrch 1:10 000, e5 m formát A4
Listnatý les väčšinou s podrastom alebo hustejší mladý les striedajúcej sa 
priebežnosti  s množstvom svetliniek, zarastajúce veľké staré vývratiská 
s trávovým  porastom,  hustníčkami  a výraznými  stromami,  miestami  kamene  
a plytké ryhy, plochý aj kopcovitý terén. Množstvo starých vývratov v rôznom  
štádiu rozpadu, značené sú značkou vývratu alebo značkou hlinenej kôpky, podľa 
stupňa rozpadu.
Tlač:     Žaket a V. Autrata na vodovzdornom papieri Pretex.  
Mapová norma:   ISOM 2017-2
Autori:     Matěj Píro, Rado Jonáš, Petr Matula, Roman Slobodyanyuk
Stav:    2020-IX. 2022

Funkcionári: riaditeľ pretekov: Radoslav Jonáš, R1
hlavný rozhodca: Richard Balogh, R1
stavba tratí: MSR dlhá trať: Katarína Kubinová
SRJ stredná trať: Marek Urban
registrácia: Marta Jonášová    časomiera: Martina Brňáková
vedúci štartu: Rastislav Dokupil a Emil Kukurugya
vedúci cieľa: Barbora Vorlíčková a Peter Vorlíček
komentátor: Štefan Šurgan,  detské preteky: Edita Máčajová
zdravotné zabezpečenie: Tetiana Shuniakova

Hodnotenie pretekov: Preteky prebehli  podľa stanoveného časového harmonogramu, bez 
námietok a protestov. Nebolo potrebné zlučovanie žiadnych kategórií. 
Po oba dni bol použitý bezkontaktný raziaci systém Air+. Mapy boli až do 
štartu posledného pretekára odoberané. V sobotu aj nedeľu sme pripravili aj
detské obrázkové trate na zhromaždisku, na ktorých sa zúčastnilo niekoľko 
desiatok detí. V kategórii MW-R boli k dispozícii aj mapy pre sprevádzajúcu 
osobu. Počasie v sobotu zamračené s prehánkami, teplota 15 °C.

                                         V nedeľu polooblačno a veterno, teplota okolo 13 °C. V sobotu na mieste 
ošetrený úraz hlavy bez potreby ďalšieho ošetrenia (odrenina) a jeden 
pretekár nájdený náhodnými cyklistami ležiaci na zemi. Po kontrole a 



predbežnom zhodnotení stavu lekárkou na mieste a hasičskou službou 
privolaná sanitka a odvoz do nemocnice. Rodičia informovaní telefonicky.

Poznámky k jednotlivým etapám:
Sobota, MSR dlhá trať:  Pretekov sa zúčastnilo 277 pretekárov, 15
diskvalifikovaní (väčšinou vzdali).
Pretekárom bola poskytnutá na niekoľkých občerstvovacích staniciach na 
trati voda. Občerstvovacie stanice boli umiestnené na kontrolách aj mimo 
kontrol, na postupoch. Z technických príčin boli niektoré občerstvovacie 
stanice dostupné až cca 60 min. po štarte za čo sa dotknutým pretekárom 
ospravedlňujeme.
Podľa analýzy víťazných časov boli prekročené smerné hodnoty v niekoľkých
kategóriach, nikde žiaľ aj o 50% (W-45). Protesty podané neboli.

Nedeľa, SRJ Middle:
Pretekov sa zúčastnilo 249 pretekárov, 10 disk. Občerstvovacie stanice 
neboli použité, zranenia žiadne.

Ďalšie poznatky a skúsenosti z organizácie pretekov:

Termín pretekov sme museli presunúť, pretože sme nedostali súhlas od Mestských lesov z dôvodu iných 
bežeckých pretekov v danom termíne. Aj umiestnenie zhromaždiska bolo korigované na miesto 
vyhovujúce ML. Takéto komplikácie v minulosti neboli obvyklé, ale zdá sa, že si budeme musieť zvyknúť 
a pri organizácii pretekov užšie spolupracovať s ML. Napriek tomu, že časť priestoru patrila do rezervácie
Pramene Vydrice, potvrdilo sa, že dôsledné pripomienkovanie procesu vyhlásenie rezervácie vedie 
k zakotveniu možnosti výnimky zo zákona o ochrane prírody a platí, že sa v nej môže behať. Rovnaké 
pravidlá budú platiť pre Rezerváciu Devínska Kobyla.

Výsledky neboli zverejňované vyvešiavaním papierových výsledkových listín, ale boli premietané na 
monitor. Hoci nebol príliš veľký, výsledky na ňom boli vždy aktuálne a k dispozícii bezprostredne po 
vyčítaní čipu. Preto považujeme takéto riešenie za prínosné.

On-line výsledky sme tentoraz nedokázali sprístupniť pre nie celkom dobré pokrytie signálom mobilného 
operátora. Razenie na verejnej kontrole nebolo prenášané do centra pretekov taktiež z dôvodu 
chýbajúceho pokrytia.

Bufet sme mali zabezpečený z lokálnej prevádzky Šínweg. V podstate možno vyjadriť spokojnosť s 
ponukou aj  s cenami, ale komplikácie vznikli s dopĺňaním sortimentu (nebol signál) ako aj chýbajúce 
povolenie na vjazd pre majiteľa.

Vodu na umývanie pretekárov zabezpečil dobrovoľný hasičský zbor zo Sv. Jura.

Záver a vyhodnotenie

Tradičnú putovnú trofej Jelení paroh získali pretekári s najnižším súčtom časov za oba dni v elitných 
kategóriach Štafan Šurgan (VBA) a Ľuboslava Weissová (TKE).

Schvaľovacia doložka: Preteky prebehli podľa pravidiel OB SZOŠ, Súťažného poriadku SZOŠ
a Vykonávacích predpisov SZOŠ na rok 2022.

Nikto nebola diskvalifikovaný z iného dôvodu ako chýbajúce razenie a 
výsledky schválil hlavný rozhodca schválil v plnom rozsahu.

V Bratislave, 2. októbra 2022

          Richard Balogh   Radoslav Jonáš
        hlavný rozhodca riaditeľ pretekov


