
Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, Bratislava. 
 

PROTOKOL Z PRETEKOV   Yeti zima cup 2019 
 

2.kolo oblastného rebríčka Západ 2019.  

 
Organizátor:    Západná oblasť SZOŠ, Junácka 6, Bratislava. 
 
Technické zabezpečenie:  TJ Rapid Bratislava, Oddiel orientačného behu, http://www.tjrapid.sk/ob 
 
Dátum:      20. 1. 2019, nedeľa  

Klasifikácia pretekov:  Otvorené denné preteky jednotlivcov s určeným poradím KS.                               
                                                
Centrum a miesto pretekov: Telocvičňa Ekonomickej Univerzity, Dolnozemská cesta č. 1, Bratislava 
 
Opis terénu:  Exteriéry areálu univerzity, lužný dunajský, prevažne husto zarastený les 

a polootvorené priestranstvá, s málo zvlneným terénom a množstvom 
cestičiek. 

Mapa:   Mapa pre OB "Zimná EUBA 2019", mierka 1:5000, ekv. 1m, norma 
ISSOM 2007. Revízia január 2019, rozmer A4, mapy neboli vodovzdorne 
upravené, na štarte boli k dispozícii euroobaly. 

Pre detskú obrázkovú trať: 
„Pod prístavným mostom detská“, M=1:1500, mapoval Milan Petrinec v r. 
2017, revízia január 2019, rozmer A5 
 

Raziaci systém:   Bolo použité elektronické razenie, systém SportIdent 
 

Funkcionári pretekov: riaditeľ pretekov:  Dušan Formanko, R1 
hlavný rozhodca:  Marián Mikluš, R1  
stavitelia tratí:     Milan Petrinec, R1. detská trať: Katarína Schenková, R2 

 vedúci štartu: Milan Mazúr, R1  
 vedúci cieľa: Tibor Lanátor 
 
Jury:     Jury nebola zostavená, nakoľko nebol podaný žiadny protest.  
 
Hodnotenie pretekov:  Preteky sa uskutočnili pri priaznivom počasí. Bolo poloblačno, chladno, 

teplota okolo 0oC.  
Štart bol organizovaný s voľným výberom štartového času.   
Plánovaný začiatok štartu bol dodržaný. 
Pretekov sa zúčastnilo 197 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 17 detí. 
Počas pretekov boli zo strany pretekárov oznámené dve povrchové 
zranenie na hlave. Rany boli pretekárom ošetrené na zhromaždisku.  
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 M,W -
12, -14, -16 boli odmenení prví traja pretekári a v ostatných kategóriách 
boli drobnými cenami odmenení víťazi.  

 
 
 



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

Dušan Formanko       Marián Mikluš    
riaditeľ pretekov                         hlavný rozhodca   

 
                  
 


