
Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava 

Štúrov Bajúz, 8. kolo oblastného rebríčka Západ v orientačnom behu  

Protokol z pretekov 

 

Organizátor:                             

Technické zabezpečenie: 

Dátum:     

Klasifikácia pretekov: 

 

Centrum pretekov:       

Opis terénu:      

 

 

 

Mapa: 

Raziaci systém: 

Funkcionári pretekov: 

 

 

 

 

Hodnotenie pretekov: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klub orientačného behu Sokol Pezinok 

Klub orientačného behu Sokol Pezinok 

6. 10. 2019 

Otvorené, denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu na strednej 

trati s určeným poradím kontrolných stanovíšť. 

Vinosady, základná škola, Školská ul. 

Typický malokarpatský, kopcovitý, prevažne dobre priebežný listnatý les. 

V niektorých pasážach výskyt skalných útvarov, v západnej časti mapy 

lúky, vo východnej časti detailný terén s množstvom jám a zrázov. 

Stredne hustá cestná sieť. Vzhľadom na padajúce lístie, najmä malé 

chodníky nemusia byť v teréne zreteľné. 

 

U Hrnčíra, 1:10 000, e=5m, stav 2019 (po revízii) 

K dispozícii boli euroobaly. 

Bolo použité elektronické razenie, systém SportIdent. 

Riaditeľ pretekov:          Michal Tomašovič 

Hlavný rozhodca:           Dominic Ditri 

Autor tratí:                      Adam Havlík 

Vedúci cieľa:                   Veronika Vachová 

Vedúci štartu:                 Andrej Mikloš 

 

Preteky 8. Kola OR Západ prebiehali za slnečného počasia pri teplote 

okolo 13 stupňov. Pretekov sa zúčastnilo 179 hodnotených pretekárov, z 

čoho 3 pretekári súťažili mimo poradia. Pre začiatočníkov netrúfajúcich si 

absolvovať trať samostatne, bola organizovaná kategória RD povoľujúca 

pre pretekára sprievod skúsenejšieho pretekára. Pre najmenšie deti bola 

zorganizovaná obrázková trať v areáli školy, ktorú absolvovalo 28 detí.  

Opisy kontrol boli k dispozícii v centre pretekov v papierovej forme 

(kategórie M/W 10, RD navyše slovné popisy KS) a taktiež boli vytlačené 

na mape. Pretekári štartovali v ľubovoľnom poradí s dodržaním 

predpísaného intervalu. Výsledky boli aktualizované priebežne. Časový 

harmonogram bol dodržaný, vyhlásenie výsledkov bolo uskutočnené v 

plánovanom čase. Neboli podané žiadne námietky ani protesty. 

Organizátorovi neboli hlásené žiadne zranenia. Deti v kategórii RD a M, 

W-10 boli odmenené všetky, v kategóriách M, W -12, -14, -16 boli 



 

 

Jury: 

Schvaľovacia doložka: 

Poďakovanie:  

odmenení prví traja pretekári a v ostatných kategóriách boli drobnými 

cenami odmenení víťazi. 

 

Jury nebola zostavená, nakoľko nebol podaný žiadny protest. 

 

Hlavný rozhodca schválil výsledky pretekov v celom rozsahu. 

 

Ďakujeme vedeniu obce Vinosady a vedeniu Základnej školy na Školskej 

ulici za sprístupnenie priestorov.

 

 

 

                        

                          Michal Tomašovič 

                         riaditeľ pretekov 
                                                                           

 

 

 

 

 

                                Dominic Ditri 

                             hlavný rozhodca 
                                                  

 

 

 

 


