
 
      

Západná oblasť  Slovenského zväzu orientačných športov 
 

PROTOKOL Z PRETEKOV 
 

47. ročník pretekov Prvý Jarný Kufor, alebo 14. raz bez Petra Slámu. 
 

2. kolo Oblastného rebríčka Západ 2022.
 
 
 
Vyhlasovateľ:   Západná oblasť SZOŠ, Junácka 6, Bratislava. 
 
Technické zabezpečenie:  TJ Rapid Bratislava, Oddiel orientačného behu, http://www.tjrapid.sk/ob 
 
Dátum a miesto:     20.3.2022, Bratislava -Kamzík 
 
Klasifikácia pretekov:  Otvorené denné preteky jednotlivcov s určeným poradím KS na skráte-

ných klasických tratiach.  
                                                
Centrum pretekov: Zhromaždisko – Cvičná lúka na Kamzíku.   

Priestor preteku sa nachádzal  juhozápadne od centra pretekov, prevažne 
v svahu za televíznou vežou. Niektoré trate sa dostali až za elektrické 
vedenie nad Kramerov lom. Parkovanie áut bolo na vyhradených 
plochách pre návštevníkov. K dispozícii bola murovaná budova s WC 
a umývaním. K dispozícii bolo aj niekoľko bufetov. 

 
Opis terénu:  Terén bol dobre bežateľný s menším množstvom komunikácií. Aj hustejší 

les vzhľadom na ešte zimné počasie bol dobre priebežný. V niektorých 
častiach bol svah strmší, avšak charakter tratí umožňoval postupné 
nastúpanie prevýšania. 

 
Mapy:  Kramerov lom, mierka 1:10 000 ekv. 5 m. 

Autor: Zdeněk Lenhart 2013/2015, Martin Jonáš 2015/2019, Marian 
Cotirda 2017, Roman Slobodyanyuk 2018-2020, aktualizácia 02/2022 – 
Ján Štubňa. Mapa spracovaná podľa ISOM 2017, veľkosť A4. Mapa bola 
vytlačená na vodeodolnom papieri PRETEX v tlačiarni Autrata. 
Mapy sa v cieli neodovzdávali.  

    Pre Obrázkovú trať bola mapa Somárska lúčka 2022, mierka 1:3000. 
 
Raziaci systém:   Bolo použité elektronické razenie, systém SportIdent. 
 
Funkcionári pretekov: riaditeľ pretekov:  Dušan Formanko, R1 

hlavný rozhodca:  Milan Petrinec R1  
staviteľ tratí:     Ján Štubňa 

 vedúci štartu: Tibor Lanátor  
 vedúci cieľa: Viktor Vávra 
 časomiera: Mikuláš Šabo, R1, Tomáš Jánoška 
 
Jury:     Jury nebola zostavená, nakoľko na to nebol žiadny dôvod. 
 
Hodnotenie pretekov:  Preteky sa uskutočnili pri slnečnom ale chladnom počasí. Teplota 

ovzdušia okolo 7oC. Pretekov sa reálne zúčastnilo 136 pretekárov a 
Obrázkovú trať bežalo 23 detí. 

     Bol vytvorený samostatný štartový koridor pre každú trať a voľný výber 
    štartového času. Interval medzi štartujúcimi pretekármi na rovnakej trati 
    bol 2 minúty. Nebol použitý bezkontaktný systém SIAC. Na trati neboli 
    žiadne občerstvovačky, nakoľko išlo o kratšie trate. V cieli bol podávaný 
    nápoj. K žiadnemu z raneniu neprišlo. Neboli podané žiadne protesty. 
     Pre deti bola postavená v centre pretekov obrázková trať. 
     Vyhlásenie výsledkov sa začalo o 14.00 hod. 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 
    cenami odmenení víťazi. Vyhodnotená bola aj oddielová súťaž o Prvý  
    jarný kufor 2022, ktorú získal oddiel s najvyšším bodovým ziskom. 
 
Schvaľovacia doložka: Hlavný rozhodca schválil výsledky pretekov v celom rozsahu. 
 
   
            

Dušan Formanko       Milan Petrinec   
riaditeľ pretekov                         hlavný rozhodca   

     
           

                                                   
 
 
 
 
 
 
       PARTNERI  PRETEKOV: 
   
 
               

                 
 
 
 
 

                                                  
 
 
 
                                                            
 


