
Západná Oblasť Slovenského zväzu orientačných športov, Junácka 6, Bratislava. 
 

PROTOKOL Z PRETEKOV YETI ZIMA CUP 2020 
2.kolo oblastného rebríčka Západ 2020.  

 
Technické zabezpečenie:  TJ Rapid Bratislava, Oddiel orientačného behu, www.tjrapid.sk 
 
Dátum:      26.1. 2020, nedeľa 
 
Klasifikácia pretekov:  Otvorené denné preteky jednotlivcov s určeným poradím KS.                                                                  
 
Centrum a miesto pretekov: Areál SAV, Spoločenské centrum, Dúbravská cesta 9, Bratislava. 
 
Opis terénu:  Na území 0,3 km2 sa striedajú rôznorodé krajinné typy, od upravených parkov s roz-
  trúsenými budovami cez výrobno-skladovú zónu, výsypky zarasteného stavebného  
  odpadu až po pôvodné sezónne podmáčané jelšiny a preslnené dubiny, často s krovitým 
  (väčšinou nepichľavým) podrastom. Väčšina terénu je na mierne naklonenom svahu 
  prechádzajúcom do roviny, iba okrajové časti a oblasti s terénnymi úpravami sú strmšie. 
 
Mapa:  SAV – Patrónka 2020, v norme ISSOM, M=1:4000, E=2m, rozmer A4, stav máj 2015, 
 aktualizácia január 2020. 
 Pre detskú obrázkovú trať: Yetík 2020, M=1:2000, rozmer A5, stav máj 2015. 
 
Raziaci systém:   Bolo použité elektronické razenie, systém SportIdent. 
 
Funkcionári pretekov: Riaditeľ pretekov: Dušan Formanko, R1 
   Hlavný rozhodca: Katarína Schenková, R2 
                        Stavba tratí:  Tobiáš Goldschmidt 
   vedúci štartu:  Dušan Rybár 
   vedúci cieľa:  Mikuláš Šabo, R1 
 
Jury:     Jury nebola zostavená, nakoľko nebol podaný žiadny protest.  
 
Hodnotenie pretekov:  Preteky sa uskutočnili pri nízkej oblačnosti, teplote okolo 0oC a občasnom  
    mrholení. Miestami bol na chodníkoch a terasách ľad. Štart bol organizova-
    ný s voľným výberom štartového času. Plánovaný začiatok štartu bol  
    dodržaný. Pretekov sa zúčastnilo 249 pretekárov. Pre začiatočníkov ne-
    trúfajúcich si absolvovať trať samostatne, bola organizovaná kategória RD 
    povoľujúca pre pretekára sprievod skúsenejšieho pretekára.   
    Pre najmenšie deti bola zorganizovaná obrázková trať na zhromaždisku. 
    Počas pretekov sme zaznamenali jedno zranenie ruky po páde na ľade. 
    Zranenie sme ošetrili na mieste. Neboli podané žiadne námietky, tým  
    pádom ani protesty. Vyhlásenie výsledkov sa začalo o 12.30 hod., o 60 
    min. skôr ako podľa plánu uvedeného v pokynoch.  
    Deti v kategórii RD boli odmenené všetky a v kategóriách M,W-10, -12, 
    -14, -16 boli odmenení prví traja pretekári a v ostatných kategóriách boli 
    vecnými cenami odmenení víťazi kategórií. 
 
 Schvaľovacia doložka: Hlavný rozhodca schválil výsledky pretekov v celom rozsahu. 
          
  Dušan Formanko      Katarína Schenková   
  riaditeľ pretekov                   hlavný rozhodca 
 

                                                                  

                PARTNERI: 

                                                                     


