
PROTOKOL 
 
 

3. kolo OR 2020 pre Západnú oblasť SZOŠ JARNÝ ELIXÍR 
 
 
 

Organizátor: Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov 
 

Technické zabezpečenie: TJ Slávia Farmaceut Bratislava 
 

Dátum: 1.3.2020 (nedeľa) 
 

Klasifikácia: otvorené denné preteky s hromadným štartom 
 

Kategórie: 
 

M/W-10, M/W-12, M/W-14, M/W-16, M/W-18, M/W 19-, M/W 40-, M/W 
55-, Open, N (nábor-pre začiatočníkov), RD (dieťa s doprovodom) 
 

Centrum pretekov: Dúbravka, Plachého ulica 
 

Mapy: 
Pri koze P – (pre pokročilých). Kategórie: M/W-16, M/W-18, M/W 19-, M/W 
40-, M/W 55-, Open Vrstevnicovka + čierne terénne detaily (kamene, zrázy) 
+ ohrady 

Pri koze Ľ - (ľahké trate) pre kategórie M/W-10, M/W-12, M/W-14, RD,N – 
štandardná mapa. autor: 
V. Kocymjuk – 2008, 1 : 10 000, ekvidištancia 5 m, tlač na papier Pretex, formát 
A4. 
 

Opis terénu: malokarpatský listnatý dobre priebežný les, hlbšie údolia, terénne 
detaily. 
 

Raziaci systém: Sportident nastavený na bezkontaktné razenie 
 

Funkcionári pretekov: 
 

Riaditeľ pretekov: Hana Šmelíková 

Hlavný rozhodca: Miroslav Papuga 

Staviteľ tratí: Hana Šmelíková 
 

 



Hodnotenie pretekov: 
 

V deň konania pretekov bolo zamračené počasie s teplotou vzduchu okolo 6 
°C. Celkovo odštartovalo 158 pretekárov v piatich vlnách s rozpätím 5min. 
Keďže išlo o hromadný štart bola použitá rozdeľovacia metóda motýlik. V 
hlavnej mužskej kategórii bolo k dispozícii 16 variant pre ostatné kategórie 2-8. 
Preteky prebehli bez problémov, ku zraneniam nedošlo. Protesty podané 
neboli. Keďže sa preteky konali v zimnom období a bolo riziko zlého počasie so 
snehovou pokrývkou v lese, bola snaha o vytvorenie čo najférovejších 
podmienok tak, aby preteky boli regulárne v každom počasí. Preto bol pre 
istotu zvolený hromadný štart, aby sa predišlo zvýhodneniu neskôr štartujúcich 
pretekárov, ktorí by už v lese mali ´´prešľapané´´ chodníčky. Mapa bez ciest 
bola zvolená preto, aby sa predišlo problémom s cestami ktoré by pod 
snehovou pokrývkou nemuseli byť dobre viditeľné. Pre kategórie RD, M,W10, 
M,W12, M,W14 a N bola použitá štandardná mapa. Ešte pred uskutočnením 
pretekov sa rozbehla búrlivá diskusia o použití vrstevnicovej mapy a aj o 
samotnom formáte. Preteky boli označené za experimentovanie. Ohlasy 
pretekárov po dobehnutí do cieľa však boli pozitívne. 
 

 

Schvaľovacia doložka: 
 

Hlavný rozhodca schválil výsledky pretekov v plnom rozsahu. 
 
 
 
Riaditeľ pretekov: 

 
 
 
Hlavný rozhodca: 

 
Hana Šmelíková 

 

Miroslav Papuga 


