
PROTOKOL

TROJKRÁĽOVÉ PRETEKY 2019

1. kolo Oblastného rebríčka Západ 2019
20. Trojkráľové preteky v orientačnom behu

Usporiadateľ Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov

Technické Klub orientačného behu Sokol Pezinok, www.sokolpezinok.sk
zabezpečenie

Dátum 06.01.2019 (nedeľa)

Centrum Pezinok, klubovňa KOB Sokol Pezinok, Cajlanská ulica

Klasifikácia Otvorené denné preteky jednotlivcov s určeným poradím kontrolných 
stanovíšť na strednej trati

Mapa Hastikov pusták II, mierka 1: 5 000, E 2,5 m, autor Vlado Piják. Stav 
december 2018, spracovaná podľa ISSOM 2007, veľkosť A3 pre 
kategórie M -16, M/W -18, M/W 19-, M/W -40, pre ostatné kategórie 
veľkosť A4.

Terén Lúky, vinohrady, miestami podrast. Pre niektoré kategórie aj 
malokarpatský listnatý les. Vysoká hustota ciest.

Funkcionári Riaditeľ pretekov Tomáš Sokolík
Hlavný rozhodca Veronika Vachová
Stavba tratí Tomáš Šipoš a Matúš Šimo
Autor mapy Vlado Piják
Vedúci štartu Andrej Mikloš
Vedúci cieľa Adam Havlík a Matúš Topor
Časomiera Lukáš Poláček

Zhodnotenie Preteky sa konali za chladného počasia s teplotou okolo nuly a občasným
snežením. Bohatá snehová nádielka bezprostredne pred pretekmi sťažila 
bežateľnosť terénu a aj orientáciu, keďže niektoré cestičky a porasty 
neboli viditeľné. 
Pretekári sa s týmito podmienkami vyrovnali dobre, predpokladané časy 
pre strednú trať (30-40 minút pre M/W19- a starších a 20-25min pre 
mladších) boli väčšinou dodržané, výrazne prekročené boli iba v 
kategóriách M-18 a W-18. Naopak, v M-10 aj W-10 bol víťazný čas 
výrazne nižší - menej ako 15 minút a to za účasti iba 1 pretekára v každej
z týchto kategórií. 
Celkovo odštartovalo 202 pretekárov. 
Neboli zaznamenané žiadne úrazy. 
Harmonogram pretekov bol dodržaný.
Súčasťou vyhlásenia výsledkov bolo aj vyhlásenie výsledkov Oblastného
rebríčka oblasti Západ Sanasport Cup 2018 a súvisiacej ankety o 
najlepšie preteky a mapy uplynulej sezóny.

http://www.sokolpezinok.sk/


Protest nebol podaný, vyskytla sa nasledovná námietka: Počas pretekov 
bolo na podnet pretekárov zistené, že slovné popisy pre M-10, W-10 a 
RD majú nesprávne kódy kontrol. Dotknutým pretekárom, ktorí sa s 
touto námietkou vrátili na štart, boli poskytnuté popisy vo forme 
piktogramov a bol im umožnený opätovný štart. Ešte raz sa im 
ospravedlňujeme za vzniknuté nepríjemnosti. Táto chyba zásadne 
neovplyvnila výsledky, keďže v M-10 aj W-10 bol iba jeden 
pretekár/pretekárka a v RD sa vyhlasovali všetci pretekári a zároveň sa 
táto kategória nevyhodnocuje v oblastnom rebríčku. Chyba vznikla 
robením slovných popisov mimo Ocad a nedôslednou kontrolou.
Počas pretekov bol diskvalifikovaný R. Balogh z SKS za vstup do 
zakázaného priestoru (na mape značka 528.1). Pretekár sa priznal sám pri
vyčítaní čipu aj napriek tomu, že touto chybou nezískal žiadnu časovú 
výhodu, keďže sa po zistení chyby vracal späť mimo zakázaný priestor. 
Hlavný rozhodca oceňuje jeho čestnosť a ducha fair-play.
Ďakujeme mestu Pezinok za povolenie priestoru pretekov.
Ďakujeme tiež všetkým pretekárom a členom KOB Sokol Pezinok za 
úspešný priebeh Trojkráľových pretekov 2019.

Schvaľovacia Hlavný rozhodca schválil výsledky pretekov v plnom rozsahu.
doložka

Tomáš Sokolík Veronika Vachová
riaditeľ pretekov  hlavný rozhodca


