
 
      

Západná oblasť  Slovenského zväzu orientačných športov 
 

PROTOKOL Z PRETEKOV 
 

46. ročník pretekov Prvý Jarný Kufor, alebo 13. raz bez Petra Slámu. 
 

5. 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:      24. 3. 2019  
 
Klasifikácia pretekov:  Otvorené denné preteky jednotlivcov s určeným poradím KS. 
 V Kategóriách RD, M,W-10, -12, -14, OPEN a N formou klasických tratí. 
 V kategóriách M,W-16, -18, 19-, 40-, 55-, formou viacerých okruhov s 

výmenou mapy.                             
                                                
Centrum: Priľahlý areál hradu Červený Kameň. 
 
Miesto pretekov: Lesný priestor oproti hradu Červený Kameň. 
 
Opis terénu:  Mierne zvlnený listnatý les, veľmi dobre priebežný, v mnohých častiach 

mapy s množstvom skál a balvanov s hustou sieťou cestičiek. 
 
Mapy:  1. Výrez z mapy „Pálffyho les“, mierka 1:10000, ekvidištanta 5m, stav 

r.2012, revízia 03/2019, formát A5. 
2. Výrez z mapy „Red stone castle“, mierka 1:4000, ekvidištanta 2m, 
stav r.2017., formát A4 a A5 
Mapy boli v plastovom obale. 
 
Pre detskú obrázkovú trať: „Prvý jarný kufríček 2019“, mierka 1:1000, 
formát A5 
 

Raziaci systém:   Bolo použité elektronické razenie, systém SportIdent. 
 
Funkcionári pretekov: riaditeľ pretekov:  Dušan Formanko, R1 

hlavný rozhodca:  Marián Mikluš, R1  
staviteľ tratí:     Katarína Schenková, R2 

 vedúci štartu: Tibor Lanátor  
 vedúci cieľa: Marián Mikluš, R1 
 časomiera: Mikuláš Šabo, R1 
 
Jury:     Jury nebola zostavená, nakoľko nebol podaný žiadny protest.  
 
Hodnotenie pretekov:  Preteky sa uskutočnili pri slnečnom počasí. Teplota okolo 17,2oC.  

Štart pre kategórie RD, M,W-10, -12, -14, N a OPEN bol organizovaný 
s voľným výberom štartového času.   
Ostatné kategórie (M,W-16, -18, 19-, 40-, 55-) mali hromadný štart 
v piatich vlnách. 
Pre kategórie RD, M,W-10, -12, -14, N a OPEN boli trate štandardné – t.j. 
jedna mapa s kompletnou traťou až do cieľa. 
Pre kategórie M,W-16, -18, 19-, 40-, 55- boli preteky organizované ako 
„štafeta jedného pretekára“. Pretekári museli absolvovať viacero okruhov 
v rozličnom poradí s výmenou mapy. Kategória M19- mala 4 rôzne 
okruhy, kategórie W-16 a W55- 2 okruhy a ostatné kategórie mali 3 
okruhy. Každý pretekár v rámci svojej kategórie, ak správne absolvoval 
celé preteky, musel v súčte prejsť rovnakú trať (štafetový systém 
„motala“). Poradie v akom majú pretekári absolvovať dané okruhy boli 



určené organizátorom a oznámené pretekárom pred štartom, kde dostali 
náramok s označením poradia okruhov. 
Celkovo sa pretekov zúčastnilo 247 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 priľahlých 
lúkach, ktorú absolvovalo 46 detí. 
Počas pretekov boli zo strany pretekárov oznámené dve drobné 
povrchové zranenia, ktoré boli pretekárom ošetrené na zhromaždisku.  
Neboli podané žiadne námietky, tým pádom ani protesty. 
Vyhlásenie výsledkov sa začalo o 14.00 hod., oproti predpokladu s 20 
minútovým posunom. Zvyšok harmonogramu pretekov bol dodržaný 
presne. 
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.  
Vyhodnotená bola aj oddielová súťaž o Prvý jarný kufor 2019, ktorú 
získal oddiel s najvyšším bodovým ziskom. 

 
 Schvaľovacia doložka: Hlavný rozhodca schválil výsledky pretekov v celom rozsahu. 
 
Poďakovanie:  Ďakujeme vedeniu z hradu Červený Kameň za sprístupnenie priestorov 

a ďakujeme oddielu KOB Sokol Pezinok a Dušanovi Furuczovi za 
poskytnutie mapy.  

 
 
         
            

Dušan Formanko       Marián Mikluš    
riaditeľ pretekov                         hlavný rozhodca   

     
           

                                                   
 
 
 

Partneri pretekov: 
 

           
 
 
 


