
PROTOKOL Z PRETEKOV SPOZNAJ SVOJ LES

6. kolo oblastného rebríčka 2019

Organizátor: ŠK Sandberg Bratislava s MČ Bratislava Nové Mesto.

Dátum konania: 1. 6. 2019

Klasifikácia pretekov: Otvorené, denné preteky jednotlivcov s určeným poradím KS v 
orientačnom behu so špeciálne značenými traťami pre verejnosť.

Centrum a miesto pretekov: Pri horárni na Peknej ceste, Bratislava.

Opis terénu: Malokarpatský listnatý les, dobre priebežný. Hustá sieť komunikácií,
ryhy,  množstvo kôpok,  hrebienkov a  žulových kameňov.  Miestami
tráva v lese, na rúbaniskách vysoká tráva, maliny alebo černice, veľa
vývratov. Podrast zodpovedajúci tomuto ročnému obdobiu.

Počasie: Jasno, 21-25°C

Funkcionári pretekov: riaditeľ: Richard Balogh, R1
hlavný rozhodca: Barbora Vorlíčková R3
stavba tratí Matúš Balogh
vedúci cieľa: Štefan Brňák
vedúci štartu 2: Rasťo Dokupil
vedúci štartu 1: Emil Kukurugya
detské preteky: Veronika Prutkayová
štartovka a meranie časov: Martina Brňáková
prezentácia a pokladňa: Marta Jonášová

Mapa: Pekná cesta, M 1  :  5  000 s  vrstevnicami  v  rozostupe  5  m podľa
normy ISSOM 2007, stav 05/2019, mapovali Martin a Rado Jonáš
Veľký Varan, M 1 : 7 500, E 5 m, stav 05/2018, podľa normy ISOM
2000, mapoval Roman Slobodanyuk, Evžen Cigoš a Zdeněk Lenhart.
Mapy boli vytlačené na vodeodolnom papieri Pretex.

Hodnotenie pretekov: Priebeh prezentácie bol plynulý, nevyskytli sa žiadne problémy. 

Kategórie MWR a N mali samostatný štart (štart 1). Výsledky verejných
kategórií sa nevyhlasovali. Účastníci po dobehnutí obdržali drobnú 
odmenu.

Kategórie M-18, MW-19 a M-40 bežali najskôr s mapou Pekná cesta, 
potom papier otočili, bežali na mape Veľký Varan a dobehli opäť na 
mape Pekná cesta. Ostatné kategórie bežali len na mape Pekná cesta.

Ústne námietky ani protesty  neboli počas pretekov podané, pri vyčítaní 
prvých pretekárov sa ale zistil problém v zle označenej kontrole 
v systéme. SI krabička mala zvonka správny kód 54, ale vnútri bola 
nastavená ako 53. Táto chyba bola odstránená a pretekári neboli nijako 
poškodení
Vyskytlo sa dve oškretia, ktoré boli na mieste ošetrené. Došlo aj 
k poraneniu nohy športovkyne, ktorá bola odvezená rodičmi na 



pohotovosť. Podľa RTG vyšetrenia bola noha udretá. Športovkyňu z lesa
priviedli pani Zuzana Šípošová (SPE) a Zorka Baloghová (SKS), takže 
nedokončili svoje preteky, za čo im patrí verejné ocenenie za príkladné 
férové správanie.

Na pretekoch sa zúčastnilo 198 pretekárov, z toho odhadom 70 
účastníkov verejnosti (na jeden čip išli často spolu viacerí).

V cieli bolo zabezpečené občerstvenie – voda, malinovka.

Bola zabezpečená zdravotná služba, WC a v blízkosti bolo možné
zakúpiť si občerstvenie.

Pre deti boli zorganizované detské preteky na obrázkovej trati.

Súčasťou športovej udalosti bolo aj slávnostné otvorenie areálu pevných 
kontrol pre orientačný beh na Peknej ceste.  Pri neplánovanej neúčasti 
starostu ho slávnostne ho otvoril predseda klubu ŠK Sandberg Rado 
Jonáš.  Od 1. 6. je areál prístupný verejnosti.

Schvaľovacia doložka: Preteky prebehli podľa pravidiel OB SZOŠ, Súťažného poriadku SZOŠ 
a Vykonávacích predpisov SZOŠ na rok 2019.

Hlavný  rozhodca schválil výsledky v plnom rozsahu. 

V Bratislave, 1. júna 2019

 Richard Balogh Barbora Vorlíčková
riaditeľ pretekov hlavný rozhodca
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