
Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, Bratislava. 
 

PROTOKOL Z PRETEKOV 

 
Protokol z pretekov:  Yeti zima cup 2018. 2.kolo oblastného rebríčka Západ 2018.  
 
Organizátor:    Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, Bratislava. 
 
Technické zabezpečenie:  TJ Rapid Bratislava, Oddiel orientačného behu, http://www.tjrapid.sk/ob 
 
Dátum:      28. 1. 2018  

Klasifikácia pretekov:  Otvorené denné preteky jednotlivcov s určeným poradím KS.                               
                                                
Centrum a miesto pretekov: ZŠ Tupolevova, Bratislava - Petržalka 
 
Opis terénu:  Sídlisková zástavba a otvorený parkový priestor, s čiastočne zvlneným 

terénom a množstvom cestičiek. 

Mapa:  Dunajské rameno 2018, M=1:5000, E=5 m, mapoval Milan Petrinec, 
aktualizácia rok 2017, podľa kľúča ISOM 2000, rozmer A4, mapy neboli 
vodovzdorne upravené, na štarte boli k dispozícii euroobaly. 
Pre detskú obrázkovú trať: 
Yetík 2018, M=1:1500, mapoval Milan Petrinec v r. 2017 
 

Raziaci systém:   Bolo použité elektronické razenie, systém SportIdent 
 

Funkcionári pretekov: riaditeľ pretekov: Dušan Formanko, R1 
hlavný rozhodca: Marián Mikluš, R2  
stavitelia tratí:     Tobiáš Goldschmidt, Dominik Lovás, Katarína Schenková, R2 

    vedúci štartu:       Katarína Schenková, R2  
    vedúci cieľa:       Tibor Lanátor 
 
Jury:     Jury nebola zostavená, nakoľko nebol podaný žiadny protest.  
 
Hodnotenie pretekov:  Preteky sa uskutočnili pri priaznivom počasí. Bolo slnečno, postupne 

polooblačno, teplota postupne vystúpila až na 9oC.  
Štart bol organizovaný s voľným výberom štartového času.   
Plánovaný začiatok štartu bol dodržaný. 
Pretekov sa zúčastnilo 231 pretekárov. 
Pre začiatočníkov netrúfajúcich si absolvovať trať samostatne, bola 
organizovaná kategória RD povoľujúca pre pretekára sprievod 
skúsenejšieho pretekára. 
 Pre najmenšie deti bola zorganizovaná obrázková trať na zhromaždisku, 
ktorú absolvovalo 19 detí. 
Počas pretekov neboli zo strany pretekárov oznámené žiadne zranenia 
alebo úrazy. 
Neboli podané žiadne námietky, tým pádom ani protesty. 
Vyhlásenie výsledkov začalo v čase podľa plánu uvedeného v pokynoch. 
Deti v kategórii RD a M,W-10 boli odmenené všetky, v kategóriách do 
M,W-16 boli odmenení prví traja a v ostatných kategóriách boli drobnými 
cenami odmenení víťazi.  
Štyria pretekári nedodržali pokyny a prebehli cestu, ktorú bolo pokynmi 
zakázané prebiehať a v mape bola značená ako neprístupná oblasť. Dvaja 
rozhodcovia nasadení na sledovanie dodržiavania týchto pokynov ich ale 
nedokázali (vzhľadom na dlhý úsek cesty) spoľahlivo hlavnému rozhodcovi 
identifikovať, takže sme neboli schopní ich diskvalifikovať. V súvislosti 
s týmto musíme prehlásiť, že stále platí skutočnosť, že veľmi málo 



pretekárov pokyny pred pretekmi číta, ináč by sme museli smutne 
skonštatovať, že niektorí pretekári nedodržiavajú pravidlá fair play. 
Z medzičasov je vysoko pravdepodobné, že jeden pretekár v kategórii 
M19- prebehol oblasť so zakázaným vstupom medzi kontrolami č. 18 a 19. 
Vzhľadom na to, že v tomto prípade spravil chybu aj usporiadateľ 
(pretekár štartoval úplne na konci a v čase incidentu už miesto v teréne 
nebolo označené a nebol tam ani prítomný rozhodca), pretekár sa beztak 
umiestnil na konci výsledkovej listiny a bez svedectva stále existuje istá, 
aj keď veľmi malá, pravdepodobnosť, že pretekár pravidlá neporušil, 
hlavný rozhodca pretekára nediskvalifikoval. Uvedené priznávame ako 
chybu usporiadateľa.   

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

Dušan Formanko       Marián Mikluš    
riaditeľ pretekov                         hlavný rozhodca   

 
                  
 


