
Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava 
10. kolo Oblastného rebríčka za rok 2016. 

 
PROTOKOL Z PRETEKOV OB 

 
Názov pretekov: Jesenná Cena Rapidu, 10. 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:     9.10.2016, nedeľa 
 
Klasifikácia pretekov: Otvorené, denné preteky jednotlivcov s určeným poradím KS a elektronickým 
    razením SportIdent. 
 
Centrum pretekov:   Telocvičňa na Ekonomickej univerzite v Bratislave-Petržalke, Dolnozemská ul.1 
 
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 nachádzal lužný les  
   charakterizovaný v tomto vegetačnom období vysokým podrastom a pomerne 
   suchým terénom. 
Trať M19- mala v postupe na KS č. 47 značený brod cez rameno Dunaja, kde v čase pretekov bola 
hĺbka max. 50 cm. Na hĺbku vody boli pretekári upozornení v pokynoch k pretekom. Viacerí pretekári 
však volili radšej postup obehnutia cez koniec ramena o 300m dlhší. 
Pre kategórií M19-, W19-, M18-, M45- bol od KS č. 46 presekaný chodník v rákosí až na miesto 
brodu, kde v čase pretekov nebola voda. Úsek bol vyznačený stužkami až po chodníček na druhej 
strane ramena. 
 
Mapy:    1/  Pod Prístavným mostom, M=1:5000, E=1 m, stav 09/2015, revízia mapy 10/2016, 
   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, M=1:2000,  
   E=1m, stav 09/2015, formát mapy A5. 
   Mapy boli vytlačené farebnou laserovou technikou na 120g papier. 
 
Funkcionári pretekov: Riaditeľ pretekov: Dušan Formanko, R1 

   Hlavný rozhodca: Andrej Petrinec, R2 
   Stavba tratí:         Milan Petrinec, R1 
      Katarína Schenková, R2 (obrázková trať) 
   Vedúci štartu: Robert Schenk, R3 
   Vedúci cieľa:  Katarína Lanátorová 
   Spracovanie SI: Mikuláš Šabo R1 
 

Hodnotenie:   Preteky sa uskutočnili pri polooblačnom až slnečnom jesennom počasí, s teplo-
   tou 12oC, ideálnou na športovanie. Pretekári mali zabezpečené šatne, WC a  
   sprchy v telocvični. Celkovo sa pretekov zúčastilo 201 pretekárov. Pre deti pred-
   školského veku bola zorganizovaná Obrázková trať s účasťou 21 detí. 
   Štart pre kategórie GAMČA chlapci a dievčatá bol organizovaný ako intervalový 
   podľa vyžrebovanej štartovnej listiny. Pre ostatné kategórie bol štart voľný,  
   pričom na rovnakej trati mohli pretekári bežať v intervale 1 minúta.  
    Na štarte bolo vytvorených 8 štartových koridorov, taký bol počet tratí. 
   Nezaznamenali sme žiadne zranenia alebo úrazy. Nebol podaný žiadny protest.          
 
 
 
 



Hlavný rozhodca bol upozornený pretekárkou V.Vachovou (SPE), že v piktogramových opisoch KS bol 
opis KS č. 49 chybne spresnený v nesprávnom stĺpci, z čoho vyplývalo, že ide o stredný hustník, 
v skutočnosti bolo KS s opisom medzi hustníkmi. Za chybu sa ospravedlňujeme. Realita v teréne však 
nemala žiadny vplyv na regulárnosť dohľadávky KS č. 49. 
Organizátor negatívne hodnotí počínanie a napomína pretekára SPE Jozefa Fedora, ktorý si v cieli 
nevyčítal čip, nikomu nič nepovedal a odišiel preč. Pre toto organizátor zbytočne čakal so zbieraním 
KS, nakoľko teoreticky mohol byť ešte ako oneskorenec na trati vzhľadom na časový limit pretekov. 
 
Po pretekoch, o 13.20 hod., prebehlo vyhlásenie výsledkov. V kategóriach RD a M,W-10 boli odmene-
ní 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 a s pekným dekoračným pozadím. 
Celý časový harmonogram bol dodržaný. 
 
Schvaľovacia doložka:   Hlavný rozhodca schválil priebeh pretekov a technické výsledky v celom  
       rozsahu. 
 
Organizátori z OOB TJ Rapid Bratislava ďakujú za podporu pretekov Magistrátu hl.m. Bratislavy. 
 
 
 

        hlavný rozhodca      riaditeľ pretekov  
  Andrej Petrinec      Dušan Formanko 
 
 
 
 
 
           S podporou MAGISTRÁTU BRATISLAVY         1966-2016  "50 rokov OOB" 

                                            

 
 
 


