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Správa športovo - technického delegáta z MSR 

v cezpoľnom behu 

- 

19.11.2022 Dubnica n/Váhom 

 

Majstrovstvá Slovenskej republiky v cezpoľnom behu pre rok 2022 

sa uskutočnili v sobotu 19.11.2022 na Letisku v obci Slávnica neďaleko 

Dubnice nad Váhom za chladného, ale slnečného počasia.  

Organizátorom M-SR v cezpoľnom behu z poverenia SAZ bol 

Atletický klub Spartak Dubnica nad Váhom, ktorý preteky 

zorganizoval na dobrej úrovni s dostatočným počtom rozhodcov 

a organizátorov. Súčasťou pretekov bolo aj celoštátne finále Detského 

štafetového krosu a v rámci kategórií mužov a žien, boli vyhodnocované aj 

Akademické Majstrovstvá Slovenska, čo ale nemalo zásadný vplyv na 

hladký priebeh M-SR. Bolo zabezpečené priebežné vyhlasovanie výsledkov 

hneď po dobehu a spracovaní výsledkov v danej kategórií.  

Počas pretekov nebol podaný žiaden protest, ani neboli hlásené 

žiadne vážne zranenia. Veľké množstvo pretekárov v mládežníckych 

kategóriách spôsobilo meškanie časového programu, ktoré sa nepodarilo 

do konca pretekov stiahnuť, čo malo vplyv na štart všetkých ostatných 

kategórií, najme mužov-vytrvalcov. Počet prihlásených v jednotlivých 

kategóriách je súčasťou prílohy.  

Pre súťaž družstiev v cezpoľnom behu boli povolené tieto 

hosťovania: 

- MÁŠA Jan © (H) – družstvo juniorov Atletický club Nové Zámky “A“ 

- BREJČÁK Pavol (H) - družstvo juniorov Atletický club Nové Zámky 

“B“ 

- KOHUT Jan © (H) – družstvo mužov Atletický club Nové Zámky 

 

Kancelária pretekov sa nachádzala v budove v blízkosti štartu/cieľa 

a fungovala počas prezentácie v rámci možností. Výdaj štartových čísel 

a čipov bol bezproblémový, až na zopár chýb v pridelených a vydaných 

číslach, ktoré sa na počkanie vyriešili výmenou a pridelením náhradného 

čísla. Ako problém som videl neskoré príchody pretekárov v neskorších 

disciplínach, ako aj individuálnu prezentáciu niektorých klubov, čo 

spôsobilo jemný chaos. Ako veľký nedostatok považujem absenciu 

vyvesenia výsledkov na informačnej tabuli v blízkosti kancelárie pretekov, 

ako aj neúplné spracovanie neoficiálnych výsledkov na zväzovej stránke. 
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Úplné oficiálne výsledky pretekov absentovali na stránke zväzu aj viac ako 

24 hodín po pretekoch.  

Trať bola rovinatá, 100% trávnatý povrch, s využitím umelých 

prekážok a úsekom pomedzi odstavené lietadlá. Okruh o dĺžke 1000m 

umožnil, že každý bod trate bol v dostatočnej a viditeľnej vzdialenosti, čo 

umožnilo dostatočný prehlaď o priebehu pretekov počas celých pretekov. 

Veľmi dobre fungovala spolupráca medzi časomierou a cieľom pri určovaní 

poradia v cieli a následnej spätnej kontroly. Z dobehu bol robený aj 

kamerový záznam, ktorý umožnil spätné overenie dobehu, či poradia.  

Šírku koridoru, či priestor pre štart najpočetnejších kategórií (napr. mladší 

žiaci a žiačky) bola dostačujúca, no pri vyššom počte štartujúcich je 

potrebné lepšie prispôsobiť zoradenie a organizáciu štartu. Chýbalo viac 

úsekových rozhodcov na trati, či rozhodcovia na prekážkach. Vôbec 

nefungoval call room.    

Z dôvodu zapadajúceho slnka a blížiacej sa tmy bolo nevyhnutné 

kategóriu mužov -vytrvalcov pustiť  podľa pôvodného časového rozpisu, čo 

znamenalo že aj počas prebiehajúcej súťaže žien za podmienky včasného 

informovania všetkých pretekárov s dostatočným priestorom pre ich 

rozcvičenie a neovplyvnenia súťaže žien. Štart a rozcvička mužov - 

vytrvalcov počas prebiehajúcej súťaže žien nebola koordinátormi štartu 

úplne zvládnutá. Pretekári sa rozcvičovali popri súťažiacich ženách. Do 

budúcnosti je potrebné pri tvorbe časového rozpisu brať na zreteľ všetky 

sprievodné aktivity, počty štartujúcich, doba spracovania výsledkov, aj 

dĺžku denného svetla. Pri rozsahu takéhoto podujatia je potrebné začať 

o hodinu skoršie.       

 V každej kategórií bola vyhlásená aj súťaž družstiev. Poradie 

družstiev bolo určené súčtom poradí 3-och najlepšie umiestnených členov 

každého družstva v neredukovanom poradí (t. j. poradie bez cudzincov – 

okrem hosťujúcich a pretekárov mimo súťaž). V dvoch prípadoch o poradí 

rozhodlo lepšie umiestnenie tretieho pretekára družstva. Poradie družstiev 

nebolo možné vyčítať, ani sa spoľahnúť z výsledkov uverejnených na 

stránke organizátora, pri pretekároch absentovalo označenie o družstve 

a preto ich bolo nutné robiť manuálne, čo spôsobilo komplikácie ich 

spracovania a možnosti chýb, najme pri početných kategóriách. Po nájdení 

si systému ich spracovania sa doba spracovania, chybovosť  výrazne znížila, 

absentovala mi akákoľvek možnosť ich uverejnenia.  

Nájdené a opravené chyby po pretekoch nemali vplyv na vyhlásené 

výsledky. Do budúcna je potrebné výsledky transformovať do aplikácie 

alebo iného programu (napr. exel), kde je možné ich lepšie spracovanie. 
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Návrh pre zlepšenie:  
- skorší začiatok celého programu a pretekov z dôvodu skoršieho 

západu slnka,  

- lepšie označenie priestorov pre kanceláriu pretekov, 

- prideľovať štartové čísla v radoch  po kluboch, nie po disciplínach,  

- lepšie miesto pre kanceláriu pretekov a prácu-športovo technického 

delegáta, 

- priebežné uverejňovanie výsledkov na výsledkovej tabuli,   

- umiesenie viac prekážok a úsekových rozhodcov,     

- v kategóriu mladšieho žiactva nepripustiť na štart najmladšie 

žiactvo, 

- pri vyššom počte štartujúcich, je potrebné prispôsobiť šírku štartu a 

organizáciu štartu po vzore ME a MS v cezpoľnom behu, t.j. 

štartovať v radoch po družstvách, 

- zlepšenie systému pre spracovanie  poradia družstiev, alebo 

dodanie výsledkov vo forme pre ich lepšie spracovanie a následnú 

kontrolu (napr. aplikácia, exel),  

 
 
 
JUDr. Dag Bělák 

Športovo-technický delegát 
MSR v cezpoľnom behu 2022 

 
 
 
 
V Bratislave 27.11.2022 
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Príloha:  

Kategória 
počet 

prihlásených 
počet 

štartujúcich 
počet 

družstiev 

mladšie žiačky 113 103 19 

mladší žiaci 84 77 13 

staršie žiačky 69 65 10 

starší žiaci 57 54 8 

Dorastenky 21 16 - 

Dorastenky 35 32 5 

Juniorky 12 10 - 

Juniori 18 18 3 

Ženy - míliarky 17 9 - 

Ženy - vytrvalkyne 17 12 - 

Muži - míliary 33 30 3 

Muži - vytrvalci 41 42 3 

spolu 517 468 
  

 

 

 

 

          

 

 

       

 

 

        

 
 

 


