
Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava 
12. kolo Oblastného rebríčka za rok 2015. 

 
PROTOKOL Z PRETEKOV OB 

 
Názov pretekov: Jesenná Cena Rapidu, 12. kolo Oblastného rebríčka v OB pre ZO SZOŠ. 

 
Vyhlasovateľ:  ZO SZOŠ, Junácka 6, Bratislava. 
 
Organizátor:  TJ Rapid Bratislava, Oddiel OB, www.tjrapid.sk 
 
Technické zabezpečenie: TJ Rapid Bratislava, Oddiel OB, www.tjrapid.sk 
 
Dátum:           8.11. 2015, nedeľa 
 
Klasifikácia pretekov:     Otvorené, denné preteky jednotlivcov s určeným poradím KS a elektronic- 
        kým razením SportIdent. 
 
Centrum pretekov:   Telocvičňa na Ekonomickej univerzite v Bratislave - Petržalke, Dolnozemská  
   ul.1, GPS: N 48° 12' 00"   E 17° 13' 00" 

Opis terénu:   Časť priestoru pretekov tvorila parková úprava (veľmi dobre priebežná), kombi-
   novaná so zástavbou. Strednú časť mapy až po dunajskú hrádzu tvorili neudr-
   žiavané priestory, ktoré postupne zarástli burinou a náletovými porastami. 
   V južnej časti mapy sa nachádza športový areál, do ktorého trate neviedli.  
   Medzi hrádzou a Dunajom na východnej strane mapy sa nachádza lužný les  
   charakterizovaný v tomto vegetačnom období vysokým podrastom. 
   Trate kat. M19-, W19-, M18-, M45- mali možnosť v postupe na KS č. 47, resp. 
   46 využiť 2 označené brody cez rameno Dunaja. Severný brod bol počas  
   pretekov poklesom hladiny Dunaja bez vody. 
 
Mapy:    Priestor pretekov bol prvý raz použitý pre OB s novými mapami. 
   1/  Pod Prístavným mostom, M = 1:5000, E = 1 m, stav 09/2015, podľa kľúča  
   ISSOM  2007, rozmer A4, (297x210 mm), bez vodovzdornej úpravy. 
   Pretekári mali na štarte k dispozícii euroobaly. 
   2/ pre detskú Obrázkovú trať Pod prístavným mostom detská, mierka 1:4000, 
   ekvidištanta 1 m, stav október 2015, formát mapy A5. 
 
Funkcionári pretekov: Riaditeľ pretekov: Dušan Formanko, R1 

   Hlavný rozhodca: Andrej Petrinec, R2 
   Stavba tratí:         Milan Petrinec, R1 
      Katarína Schenková, R2 (OT) 
   Vedúci štartu: Marián Mikluš, R3 
      Milan Mazúr, R1 
   Vedúci cieľa:  Tibor Lanátor, R3 
   Spracovanie SI: Tomáš Jánoška 
 

Hodnotenie:   Preteky sa uskutočnili pri krásnom slnečnom počasí, s teplotou 16oC, ideálnom na  
  športovanie. Pretekári mali zabezpečené šatne, WC a sprchy v telocvični. 
  Kluby a prihlasní jednotlivci výrazne prekročili čas prezentácie o 40 min., čo hodnotíne 
  ako veľkú nedisciplinovanosť voči všetkým zúčastneným. 

 Štart bol organizovaný ako intervalový podľa vyžrebovanej štartovnej listiny, okrem 
 kategórie RD, tu bol štart voľný. Malá technická chyba štartovej časomiery spôsobila 
 posun štartu o 2 min. vopred, bez vplyvu na priebeh pretekov. 
 Časť pretekárov nerešpektovala vymedzený zakázaný priestor a boli vyzvaní hlavným 
 rozhodcom na jeho opustenie. Priestor bol výraznejšie označený ako zakázaný. 
 KS č. 52 hrebienok, bolo postavené na päte hrebienka v tolerancii kontrolného stano- 
 viska (vo vzdialenosti asi 8m od uvažovanej polohy KS). 
 Niekoľko pretekárov si neoznačilo do čipu na štarte Kontrolu (check) za čo neboli 
 penalizovaní. Pretekár v kat. M19- sa športovo priznal, že prebehol cez zakázanú 
 cestnú komunikáciu na moste a bol diskvalifikovaný. Prebehli tadiaľ viacerí pretekári 
 ktorí však neboli identifikovaní. 



V kategórií MW-10, RD bolo prvým pretekárom opravené v razení KS č.37, nakoľko vo 
vyhodnocovacom systéme figurovalo chybne ako č.97. Počet zúčastnených pretekárov 
bol 207. Pre deti predškolského veku bola zorganizovaná Obrázková trať s účasťou 23 
detí. Neboli zaznamenané žiadne protesty. Preteky prebehli bez úrazov a zranení.                  
Po pretekoch prebehlo vyhlásenie výsledkov. V kategóriach RD, M,W-10 boli odmenení 
všetci pretekári. V kategóriách M,W-12 a M,W-14 boli odmenení prví traja pretekári 
a v ostatných kategóriách iba víťazi. Vyhlásenie výsledkov prebehlo dôstojne. 
Celý časový harmonogram (-2 min. na štarte) bol dodržaný. 

 
Schvaľovacia doložka:   Hlavný rozhodca schválil priebeh pretekov a technické výsledky v celom  
       rozsahu. 
 
 

 riaditeľ pretekov      hlavný rozhodca 
       Dušan Formanko                Andrej Petrinec 
 
 


