
Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov 
 

Protokol z pretekov  Jesenná Cena Rapidu. 
9. kolo Oblastného rebríčka 2019 a 

 
Bratislavský krajský pohár mládeže v orientačnom behu 2019. 

 
 

                                                                    
 
 
 
Organizátor:    Západná oblasť SZOŠ, Junácka 6, Bratislava. 
 
Technické zabezpečenie:  TJ Rapid Bratislava, Oddiel orientačného behu, http://www.tjrapid.sk/ob 
 
Dátum:      26. 10. 2019  
 
Klasifikácia pretekov:  Otvorené denné preteky jednotlivcov s určeným poradím KS. 
                                                 
Centrum: Bratislava - Rača,  Amfiteáter v Knižkovej doline. 
 
Miesto pretekov: Lesný priestor nad Račou. 
 
Opis terénu:  Kopcovitý listnatý les, prevažne veľmi dobre priebežný, s hustou sieťou 

cestičiek. 
 
Mapy:  Malá baňa 2019, mierka: 1: 10 000, ekv. 5 m, mapované v r.2014, 

v norme ISOM 2000, kartograf Anton Kniebügl, aktualizácia mapy 
08/2019 kartograf Milan Petrinec, formát A4, tlač na vodeodolnom papieri 
Pretex. 
Pre detskú obrázkovú trať: „Amfík“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:     Milan Petrinec, R1 

 vedúci štartu: Dušan Rybár  
 vedúci cieľa: Tibor Lanátor 
 časomiera: Tomáš Jánoška 
 
Jury:     Jury nebola zostavená, nakoľko nebol podaný žiadny protest.  
 
Hodnotenie pretekov:  Preteky sa uskutočnili pri slnečnom počasí. Teplota ovzdušia bola okolo 

20o C.  
Štart bol organizovaný s voľným výberom štartového času.   
Celkovo sa pretekov zúčastnilo 202 pretekárov. 
Pre začiatočníkov, netrúfajúcich si absolvovať trať samostatne, bola 
pripravená kategória RD povoľujúca pre pretekára sprievod 
skúsenejšieho pretekára. 
Pre najmenšie deti bola zorganizovaná obrázková trať v areáli amfiteátra. 
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. 
Harmonogramu pretekov bol dodržaný. 
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 vecnými cenami odmenení víťazi.  



Na tratiach kategórií M-16, M 55- a W 19- pri poslednej úprave pred 
tlačou máp nám nedopatrením vypadlo z poradia kontrol zberné kontrol-
né stanovište. Nakoľko ale trať korešpondovala s popismi kontrolných 
stanovíšť , tak to, možno okrem prekvapenia niektorých pretekárov, 
nepredstavovalo žiadny problém a trate boli regulárne.     
   

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

Dušan Formanko       Marián Mikluš    
riaditeľ pretekov                         hlavný rozhodca   

     
 
           

                                                   
 
 
 

Partneri pretekov: 
 
 

                                          
    
 

      


