
 

 

PROTOKOL 
  

3. kolo Oblastného rebríčka Západ 2023 

1. Fašiangové preteky v orientačnom behu 

 

 
 

Usporiadateľ Klub orientačného behu Sokol Pezinok, www.sokolpezinok.sk 

 

Termín 12.02.2023 (nedeľa) 

 

Centrum pretekov Senec, Mestské kultúrne stredisko, Námestie 1. mája (link na Google 

maps) 

 

Klasifikácia pretekov Otvorené denné preteky jednotlivcov s určeným poradím kontrolných 

stanovíšť v šprinte. 

Predpokladané časy víťazov podľa Pravidiel a Súťažného poriadku OB 

platných pred 1.2.2023. 

 

Opis terénu Sídlisková zástavba. Terén tvoria prevažne chodníky, parkoviská, 

trávnaté a spevnené plochy. 

 

Mapa Senec, mierka 1:5 000, stav 2022, veľkosť A4, ISSOM 2007, autor mapy:  

Kolektív KOB Sokol Pezinok.  

 

Funkcionári riaditeľ pretekov Ján Kuchárik 

 hlavný rozhodca Veronika Vachová, R2 

 stavba tratí Tomáš Syrový 

vedúci štartu Andrej Mikloš 

vedúci cieľa      Filip Jančík (infraštruktúra), Lukáš Poláček (SI) 

 

 

https://www.sokolpezinok.sk/
https://goo.gl/maps/zuhDJRBekAhXvAGi6
https://goo.gl/maps/zuhDJRBekAhXvAGi6


 

 

Hodnotenie pretekov Preteky prebehli za príjemného slnečného počasia, v súlade 

s plánovaným harmonogramom. Preteky sa konali v širšom centre 

mesta Senec bez obmedzenia premávky. Neboli zaznamenané žiadne 

incidenty voči občanom či majetku občanov mesta Senec, ani žiaden 

úraz pretekárov. Viaceré kontroly boli zabezpečené zámkom, niektoré 

boli strážené organizátorom, k odcudzeniu či inému narušeniu fair-play 

neprišlo. 

Smerné časy pre šprint podľa Pravidiel OB platných pred 1.2.2023 boli 

dodržané s výnimkou kategórií M10, MWR (nižší víťazný čas ako 10 

minút) a W10 (vyšší víťazný čas ako 20 minút). Výsledok W10 je možné 

pripísať nízkej účasti, do budúcna odporúčame teda pre tieto kategórie 

dlhšiu trať. 

Pretekárka Jana Školeková (W40) pri vyčítaní čipu oznámila, že po 

orazení cieľa sa vrátila do priestoru pretekov a dodatočne orazila KS 

100. Vzhľadom na to, že týmto konaním nezískala výhodu pre seba 

a nenarušila priebeh pretekov pre iných pretekárov, nebola 

diskvalifikovaná. 

Pretekári Beata Vávrová (W55) a Dušan Formanko (M55) v cieli 

namietali diskvalifikáciu pre neorazenie KS 52 a tvrdili, že KS razili. 

Ostatní pretekári mali danú KS zaznamenanú v čipe bez problémov, 

preto organizátor vylúčil poškodenie SI jednotky. Dodatočné 

preskúmanie jednotky z KS ich prítomnosť nepreukázalo, a preto sú vo 

výsledkoch ako diskvalifikovaní. 

Pri spracovaní výsledkov organizátor zistil, že KS 45 mala pokazené 

hodiny, a teda medzičasy na a z tejto kontroly nezodpovedajú 

skutočným časom. Výsledné časy pretekárov sú však v poriadku. 

 

VŠETKÝM PRETEKÁROM ĎAKUJEME ZA ÚČASŤ 

A PRÍJEMNÚ FAŠIANGOVÚ ATMOSFÉRU 
 

Ján Kuchárik    Veronika Vachová 

Riaditeľ pretekov    Hlavný rozhodca 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


