
 
      

Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov 
 

PROTOKOL Z PRETEKOV 
 

48. ročník pretekov PRVÝ JARNÝ KUFOR, alebo 15. raz bez Petra Slámu 
 

5. kolo Oblastného rebríčka Západ 2023.
 
Vyhlasovateľ:  Západná oblasť SZOŠ, Junácka 6, Bratislava. 
 
Technické zabezpečenie:   Oddiel orientačného behu TJ Rapid Bratislava, www.tjrapid.sk 
 
Špecifikácia  Otvorené, denné preteky jednotlivcov s určeným poradím KS a elektronickým 
pretekov:  razením SportIdent, určené najmä pre mládež a širokú verejnosť. 
 
Dátum a štart: 5. 3. 2023 (nedeľa),    00:00 = 11:00 hod. do 12:15 hod. 
 
Zhromaždisko: Bratislava -Rača, betónová plocha vo vinohradoch bez zázemia a príslušenstva. 
   Link: https://goo.gl/maps/UV6NY6wDRit1Hjdo8 
 
Raziaci systém:  Elektronický SportIdent, systém "AIR+" bol aktívny. 
 
Mapa:   Mníchov vrch 2, mierka 1:7500, ekvidištanta 5m, formát A4, mapovali Milan 
   Petrinec –jar 2020 a Róbert Miček –jar 2022, kreslené podľa ISOM2017,  
   aktualizácia mapy január 2023. Mapy sa v cieli neodovzdávali.  
 
Opis terénu: Orientačne bol veľmi členitý s množstvom násypov, skál a terénnych tvarov. 
 
Funkcionári:  riaditeľ pretekov:  Dušan Formanko, R1 
   hlavný rozhodca:  František Priesol, R2 
   staviteľ tratí:   Milan Petrinec, R1 
                              vedúci štartu 1:       Jozef Jánoška 
                              vedúci štartu 2:       Dušan Rybár 
                              vedúci cieľa:            Tomáš Jánoška 
                              časomiera:              Mikuláš Šabo, R1 
 
Jury:    Jury nebola zostavená, nakoľko na to nebol žiadny dôvod. 
 
Vyhodnotenie: Preteky sa uskutočnili pri oblačnom počasí s teplotou ovzdušia okolo 3oC.  
   Pretekov sa reálne zúčastnilo 155 pretekárov. Boli vytvorené 2 štarty s voľným 
   výberom štartového času. V cieli bol podávaný nápoj. K žiadnemu zraneniu  
   neprišlo. Neboli podané žiadne námietky. 
   Vyhlásenie výsledkov sa začalo o 13.30 hod. Deti v kategórii M,W-R boli odme-
   nené všetky, v kategóriách M,W-10, -12, -14, -16 boli odmenení prví traja  
   pretekári a v ostatných kategóriách boli vecnými  cenami odmenení víťazi.  
   Vyhodnotená bola aj oddielová súťaž o Prvý jarný kufor 2023, ktorú získal  
   oddiel s najvyšším bodovým ziskom- Sokol Pezinok. 
 
Schvaľovacia doložka: Hlavný rozhodca schválil výsledky pretekov v celom rozsahu. 
 
 
  František Priesol      Dušan Formanko 
  hlavný rozhodca      riaditeľ pretekov 
 
 

                   
 


