
 
Západná oblasť Slovenského zväzu orientačného behu 

MIKULÁŠSKE PRETEKY 2017 
14. kolo Oblastného rebríčka v orientačnom behu Západnej oblasti SZOŠ 

Protokol z pretekov 
Organizátor: Západná oblasť  Slovenského zväzu orientačného behu 

Klasifikácia: otvorené denné zábavné preteky jednotlivcov v orientačnom behu v šprinte s určeným 
poradím kontrolných stanovíšť 

Usporiadateľ: Športový klub VAZKA Bratislava 

Technické zabezpečenie: Športový klub VAZKA Bratislava 

Dátum a miesto konania: 3.12.2017, Bratislava – Petržalka, Sad Janka Kráľa 

Funkcionári:  
Riaditeľ pretekov: Miroslav Lago /R2/ 
Hlavný rozhodca: Barbora Šmelíková /R2/ 
Staviteľ tratí: Peter Mlynárik /R2/ 
Tajomník: Eva Králová /R1/ 
Časomiera: Mikuláš Šabo /R1/ 
Vedúci štartu: Milan Kováč 
Mikuláš, 2 Anjeli a 2 Čerti  

Mapa:  
Sad Janka Kráľa, mierka 1:4000, e=1 m, stav november 2017, podľa kľúča ISSOM 2007, autor Peter 
Mlynárik, formát A4 
pre detskú trať : Aušpic, mierka 1:750, e=1m, stav november 2017, podľa kľúča ISSOM 2007, autori 
Oľga a Miroslav Lago, rozmer A5 

Opis terénu: mestský park-Sad Janka Kráľa, rovinatý, ľahko priebežný, miestami pokrytý zmrznutým 
snehom a zvyškami ľadu. 

Zhodnotenie:  
Odštartovalo 464 pretekárov. Z toho vo verejných kategóriách /RD, N, Open/ - 200 pretekárov. Na 
Detskej obrázkovej trati sa zúčastnilo 135 pretekárov. Tento rok sme pretekárom na detskej obrázkovej 
trati nemerali čas, kvôli malému počtu organizátorov. Už pri prihlasovaní na preteky vznikali problémy 
s 2 prihlasovacími systémami, SZOŠ pre registrovaných a klubového pre neregistrovaných pretekárov. 
Do budúcnosti chceme použiť iba jeden systém, ideálne SZOŠ rozšírený o možnosť prihlasovania aj 
neregistrovaných pretekárov.  

Preteky sa konali za zimného, studeného a veterného počasia, polooblačno, priemerná teplota okolo 1° 
C. Pre pretekárov bola k dispozícii na prezlečenie miestnosť na poschodí s toaletami a  stan na 
odloženie vecí. Úrazy sme nezaznamenali. Keďže sa prebiehalo cez pomerne frekventovanú 
komunikáciu - Viedenskú cestu, požiadali sme o pomoc Mestská políciu. Prezentácia prebehla rýchlo 
a bez zdržovania. Mali sme rezervy pri spracovaní registrovaných do meracieho systému. Štart sa 
začal presne podľa pokynov a bol organizovaný do 6 koridorov rozdelených podľa tratí. Napriek 
koridorom a farebným štartovným číslam sa na začiatku vytvorili v niektorých koridoroch dlhé rady 
pretekárov, ktorým bola zima. Do budúcna musíme zrejme zvýšiť počet koridorov pre maximálne 70 
pretekárov a počet štartérov s použitím mobilných zábran pre lepší prehľad, napríklad zúžením 
koridoru do lievika. Alebo bude štartovka pre väčšinu kategórií, okrem Nábor, Open a RD. Keďže bol 



 
štart voľný, v 1-minutových intervaloch, pretekári boli povinný oraziť štartovaciu krabičku, čo napriek 
úsiliu štartérov 16 pretekárov neurobilo. V budúcnosti zabezpečíme rozhodca, ktorý bude iba 
kontrolovať všetkých pretekárov, či ju orazili. Spomenutým 16 pretekárom sme dodatočne upravovali 
časy podľa času v krabičke CHECK. Pre kategórie od MW-18 bol do mapy vložený obrázok Mikuláša, 
ktorý prekrýval časť mapy a tým sťažil orientáciu. 

Žiadna kontrola nebola ukradnutá, zle umiestnená alebo premiestnená počas pretekov. Výsledky boli 
priebežne aktualizované a vyvesené na výveskách. Vďaka novej rýchlej tlačiarni na medzičasy sme 
predišli tvoreniu veľmi dlhého radu na vyčítanie. Po dobehnutí bol pretekárom k dispozícii teplý čaj 
a možnosť občerstvenia v mobilnom stánku. Po prvom zverejnení výsledkov, bol podaný oficiálny 
protest od Richarda Balogha pre sporné medzičasy, ktoré vznikli vďaka neorazeniu štartovacej 
krabičky. 

Po kontrole všetkých medzičasov sme v niektorých kategóriách chybné opravili. Poradie pretekárov vo 
výsledkoch sa zmenilo iba v kategórii W-18, za čo sa dotknutej  pretekárke Adele Navrátilovej veľmi 
ospravedlňujeme. Vyhlásenie výsledkov prebehlo v čase od cca 13:30 hod. podľa pokynov, aj keď 
mnohí pretekári sa ho už nezúčastnili kvôli chladnému počasiu.  

Všetci pretekári boli odmenení Mikulášskym balíčkom a vyhlásení pretekári aj drobnými vecnými 
cenami. Balíčky najmenším pretekárom odovzdávali Mikuláš, Anjel a Čert, ktorého sa niektoré deti aj 
báli. 
 
Ďakujeme hlavnému partnerovi Bratislavskému samosprávnemu kraju, mestskej časti Petržalka, 
Mestskej polícii a ostatným partnerom: za tlač máp a ostatných materiálov firme Autrata, za ceny 
firmám ELEVEN, AONE, MANNER, CAFE MOBIL, DOBRÉ JABLKÁ, drevorezbárovi Bandúrovi, a 
akad.maliarke pani T. Žitňanovej za krásny diplom. 
Ďakujeme všetkým organizátorom a ich pomocníkom za úspešný priebeh Mikulášskych pretekov 2017. 

Schvaľovacia doložka: Hlavný rozhodca schválil výsledky pretekov v plnom rozsahu. 

 

 

 

Bratislava 7.12.2017 

 

 

 

Miroslav Lago – riaditeľ pretekov /R2/                         Barbora Šmelíková -  hlavný rozhodca /R2/  


