
Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, Bratislava. 
 

PROTOKOL Z PRETEKOV 

 
Protokol z pretekov:         Krasový víkend, stredná trať, Slovenský rebríček jednotlivcov orientačnom

    behu. 

 

Vyhlasovateľ:   Slovenský zväz orientačných športov. 

 

Organizátor:    Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, Bratislava. 

 

Technické zabezpečenie:  TJ Rapid Bratislava, Oddiel orientačného behu, http://www.tjrapid.sk/ob 
 
Dátum:      8.5.2017 (pondelok) 
 
Klasifikácia pretekov:  Otvorené denné preteky jednotlivcov s určeným poradím KS na strednej
    trati.                                 
                                                
Centrum a miesto 
pretekov:   Rekreačné zariadenie Záruby na Jahodníku pri Smoleniciach. 
 
Opis terénu:    Listnatý les, prevažne veľmi dobre priebežný s krasovým podkladom.  
    Členitý terén, miestami kopcovitý s veľkým množstvom kameňov,  
    skalných stien, vstupov do podzemí, v niektorých pasážach veľmi  
    náročný. Niektoré menšie skalné polia sa strácali v podraste. 

 Preteky prebiehali v Chránenej krajinnej oblasti.  
 
Mapa:     Jahodník-Záruby, mierka 1:10000, ekvidištanta 5 m, ISOM 2000, 
    stav apríl 2017. 
 
Funkcionári pretekov: riaditeľ pretekov:   Dušan Formanko, R1 
    hlavný rozhodca:   Milan Mazúr, R1  
    staviteľ tratí:    Ján Štubňa 
    vedúci štartu:   Tibor Lanátor, R2 
    vedúci cieľa:   František Priesol, R2 
    správa SI systému:  Mikuláš Šabo, R1 
 
Jury:     Jury nebola zostavená, nebol podaný žiadny protest.  
 
Hodnotenie pretekov:  Preteky sa uskutočnili pri príjemnom jarnom počasí, s malou oblačnos-
    ťou, miernym vetrom a teplotou okolo 18-21 st.C.  
    Štart pre pretekárov bol intervalový, podľa vyžrebovanej štartovnej  
    listiny, okrem kategórie RD ktorá štartovala podľa vlastného výberu  
    štartového času. Časový harmonogram bol dodržaný. Pretekov sa  
    zúčastnilo 262 pretekárov. 
    Na zhromaždisku bola k dispozícii voda a sladený nápoj pre všetkých a 
    tunelové stany od organizátora. Umývanie bolo zabezpečené v lavóroch s 
    vodou. Pre najmenšie deti bola zorganizovaná Obrázková trať na 
    zhromaždisku. Preteky prebehli bez úrazov a zranení. Prítomní profesio-
    nálni zdravotníci ošetrili iba niekoľko drobných odrenín pokožky. Neboli 
    podané žiadne námietky ani protesty. 



    Vyhlásenie výsledkov pretekov Krasový víkend prebehlo podľa najlepšie-
    ho súčtu dosiahnutých časov za SRJ o 13. hod. Bolo dôstojné a prví traja 
    v každej kategórii dostali finančný poukaz vecnú cenu. 
 
 Schvaľovacia doložka: Hlavný rozhodca schválil výsledky pretekov v celom rozsahu. 
 
        
            
  Dušan Formanko        Milan Mazúr  
  riaditeľ pretekov     hlavný rozhodca   
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