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PROTOKOL Z PRETEKOV 
 
 
Protokol z pretekov:  12. ročník YETI ZIMA CUP, 2. kolo Oblastného rebríčka v OB pre ZO SZOŠ 
 
Vyhlasovateľ:   ZO SZOŠ, Junácka 6, Bratislava 
 
Organizátor:    RBA - TJ Rapid Bratislava, Oddiel OB, www.tjrapid.sk 
 
Technické zabezpečenie:  RBA - TJ Rapid Bratislava, Oddiel OB, www.tjrapid.sk 
 
Dátum:      29.1.2017, nedeľa 
 
Klasifikácia pretekov:  Otvorené, denné preteky jednotlivcov s určeným poradím KS 
 
Centrum a miesto pretekov:   Areál SAV, Spoločenské centrum, Dúbravská cesta 9, Bratislava 
       GPS: N 48°10′12″  E 17°04′18″ 
 
Mapa:  Pre OB, SAV-Patrónka, v norme ISSOM 2007, M=1:4000, E=2m, rozmer A4, stav 
 máj 2015 s malou revíziou 01/2017, bez vodovzdornej úpravy. 
 
Opis terénu:  Na území 0,3 km2 sa striedajú rôznorodé krajinné typy, od starostlivo upravených 

parkov s roztrúsenými budovami cez výrobno-skladovú zónu, výsypky zarasteného 
stavebného odpadu až po pôvodné sezónne podmáčané jelšiny a preslnené dubiny 
i jaseniny, často s krovitým (väčšinou nepichľavým) podrastom. Výškové rozpätie 
je 165 – 215 m n.m., väčšina terénu je na mierne naklonenom svahu 
prechádzajúcom do roviny, iba okrajové časti a oblasti s terénnymi úpravami sú 
strmšie. 

 
Funkcionári pretekov: Riaditeľ pretekov: Dušan Formanko, R1 

   Hlavný rozhodca:   Marián Mikluš, R3 
   Stavba tratí:         Ján Štubňa, Martina Pánková 
   Vedúci štartu:        Tibor Lanátor 
   Vedúci cieľa:         Mikuláš Šabo 

Počasie: Preteky sa uskutočnili za zimného, oblačného počasia s miernym severozápadným 
vetrom, teplota vzduchu sa pohybovala okolo -4°C. 

 
Hodnotenie: Pretekov sa zúčastnilo 155 pretekárov. Pretekári mali k dispozícii vstupný vykurovaný 

vestibul budovy jedálne s toaletami. Štart pre všetkých pretekárov bol zorganizovaný 
systémom voľného štartu od 10:30 do 11:30 hod. Opisy KS boli dostupné voľne i 
vytlačené na mape. Na časomieru bol organizátorom použitý raziaci systém SportIdent. 
Výsledky boli zverejňované priebežne.  
Na mieste neboli podané žiadne protesty a organizátorovi neboli oznámené žiadne 
zranenia pretekárov. 

  Vyhlásenie výsledkov bolo uskutočnené o 30 min. skôr ako bol predpoklad.  
  Drobnými vecnými cenami boli ocenení všetci v kat. RD a M/W -10, prví traja v kat. 
  M/W -12, -14, -16 a víťazi v kat. M/W -18, 19-, 40-, 55-, Open, N. 
  Odmenené boli aj všetky deti na Obrázkovej trati kde bolo 13 účastníkov. 
  
Schvaľovacia doložka: Hlavný rozhodca schválil priebeh pretekov a technické výsledky v celom rozsahu. 
 

 riaditeľ pretekov      hlavný rozhodca 
  Dušan Formanko          Marián Mikluš 
 
 

 


