
Slovenský zväz orientačných športov 

PROTOKOL  Z  PRETEKOV 

Protokol z pretekov: Spoznaj svoj les 

 9. kolo Oblastného rebríčka 2015 – Západná oblasť SZOŠ 

Organizátor:  ŠK Sandberg Bratislava a mestská časť Bratislava – Nové Mesto 

Dátum:    30.05.2015 (sobota) 

Klasifikácia pretekov:  Otvorené, denné preteky jednotlivcov s určeným poradím KS a elektronickým razením Sport 

Ident. Špeciálne trate pre verejnosť s razením do papierových preukazov.   

Centrum pretekov:  Cvičná lúka na  Kamzíku.  Súradnice: 48.182579, 17.099373 

Opis terénu:  Malokarpatský lesný terén, dobre priebežný, kamenice, ryhy, vinohrady, hustá sieť 

komunikácií.  

Mapa:  Chlmec, M 1 : 10 000, E 5 m, stav 05/2015, podľa normy ISOM 2000. Pre kategórie RD a 

M/W-10 Chlmček, M 1:5000, E 5m,  stav 05/2015, podľa normy ISSOM 2007.  

Funkcionári pretekov: Riaditeľ pretekov:   Richard Balogh 

Hlavný rozhodca:   Marek Urban 

Vedúci štartu:  Rastislav Dokupil 

Vedúci cieľa:  Peter Vorlíček 

Stavba tratí:   Peter Vorlíček 

Tajomník:    Martina Brňáková 

Hodnotenie pretekov:  Preteky prebehli podľa stanoveného časového harmonogramu, počasie bolo pekné, slnečné, 

teplota okolo 25°C. Zúčastnilo sa 190 pretekárov, z toho 30 verejnosť a 47 RD. Trate pre 

verejnosť a RD boli stužkované. V blízkosti štartu bola pre malé deti k dispozícii obrázková 

trať s odmenami. Vyhlásení boli všetci pretekári v kategóriach MW-10, MW-12 a MW-14, vo 

zvyšných len víťazi. Zdravotná služba nemusela ošetrovať ani jedno zranenie. 

Vyskytol sa jeden problém so zle osadenou kontrolou pre trate M19 a OPEN. To nám prišiel 

zahlásiť pretekár Michal Pavelek s tým, že zmizla. My sme ju po kontrole našli na inom mieste, 

vzdialenom asi 50 metrov a premiestnili sme ju na správne miesto. Čas na túto kontrolu sme 

potom do výsledkov nezapočítali. Čas z tejto kontroly na nasledujúcu sa však zarátaval, lebo 

napokon všetci pretekári, okrem jedného, ju našli a podmienky od tejto kontroly boli rovnaké 

pre každého. Tomu jedinému pretekárovi, Michalovi Pavelekovi , sme započítali priemerný čas 

postupu zo všetkých pretekárov v jeho kategórii. Analýzou časov vyšlo, že aj keby sme zarátali 

najlepší alebo najhorší čas, jeho umiestnenie by to neovplyvnilo. Preto vypustenie iba jedného 

medzičasu a manuálne zarátanie jedného času jedného pretekára je podľa nášho názoru 

najspravodlivejšie pre všetkých. Zaujímavosťou je, že poradie na prvých miestach v kategórii 

M19 vypustenie medzičasu na chybnú kontrolu nijako neovplyvnilo, v kategórii OPEN nastala 

významná zmena poradia. Aj na prvých miestach. 

 Iné námietky ani protesty neboli podané. 

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

 

Richard Balogh, riaditeľ pretekov    Marek Urban, hlavný rozhodca 


