
Západná oblasť Slovenského zväzu orientačného behu 

MIKULÁŠSKE PRETEKY 2018 
12. kolo Oblastného rebríčka v orientačnom behu Západnej oblasti SZOŠ 

Protokol z pretekov 
Organizátor: Západná oblasť  Slovenského zväzu orientačného behu 

Klasifikácia: otvorené denné zábavné preteky jednotlivcov v orientačnom behu v šprinte 
s určeným poradím kontrolných stanovíšť 

Usporiadateľ: Športový klub VAZKA Bratislava 

Technické zabezpečenie: Športový klub VAZKA Bratislava 

Dátum a miesto konania: 9.12.2018, Bratislava, ZŠ Odborárska 

Funkcionári:  
Riaditeľ pretekov:Eva Králová /R1/ 
Hlavný rozhodca: Miroslav Lago /R2/ 
Staviteľ tratí: Peter Mlynárik /R2/ 
Časomiera: Mikuláš Šabo /R1/ 
Vedúci štartu: Milan Kováč 
Mikuláš, 2 Anjeli a 2 Čerti  

Mapa: 
● Nobelka, mierka 1:3000, e=1m, stav november 2018, podľa kľúča ISSOM 2007, (C) 

ŠK Sandberg, aktualizácia Peter Mlynárik, formát A4 
● pre detskú trať: ČO MI DÁŠ, MIKULÁŠ?, mierka 1:750, e=1m, stav november 2018, 

podľa kľúča ISSOM 2007, autor Barbora Šmelíková, rozmer A5 

Opis terénu: mestský park a mestská zástavba, rovinatý, ľahko priebežný 

Zhodnotenie:  
Odštartovalo 389 pretekárov. Z toho vo verejných kategóriách /RD, N, Open/ - 165 
pretekárov. Na Detskej obrázkovej trati sa zúčastnilo 200 pretekárov. Tento rok sme 
pretekárom na detskej obrázkovej trati nevyhodnotili dosiahnutý čas, kvôli malému počtu 
organizátorov. Prezentácia prebehla bez problémov a pomerne rýchlo. 

Preteky sa konali za príjemného zimného počasia, polooblačno, priemerná teplota okolo 8° 
C. Pre pretekárov boli k dispozícii šatne a telocvičňa v objekte školy a chemické toalety.. 
Úrazy sme nezaznamenali, okrem drobných škrabancov na ruke jednej pretekárky, ktorá 
spadla a bola jej ošetrená ruka. Keďže v rámci pretekov pretekári prebiehali cez pomerne 
frekventovanú komunikáciu - Odborárska ul., požiadali sme o pomoc Mestskú políciu BA III. 
Hálkova ul., ktorí boli k dispozícii počas celých pretekov. Prezentácia prebehla rýchlo a bez 
zdržiavania. 
Štart sa začal presne podľa pokynov. Pre niektoré kategórie (vid. Pokyny) boli pripravené 
“mlynkoviny”: “motýlik”, “buď/alebo” a “cintorín kontrol”. Mapa pre cintorín kontrol bola 
vytlacená na druhej strane mapy. 

Žiadna kontrola nebola ukradnutá, zle umiestnená alebo premiestnená počas pretekov. 
Výsledky boli priebežne aktualizované a vyvesené na výveskách. Vďaka novej rýchlej 
tlačiarni na medzičasy sme predišli tvoreniu veľmi dlhého radu na vyčítanie. Po dobehnutí 
bol pretekárom k dispozícii teplý čaj a možnosť občerstvenia v mobilnom stánku. 



Mikulášske balíčky a medaile v cieli získali všetci pretekári, deťom medaile, balíčky a knižky 
odovzdávali Mikuláš, Anjel a Čert. 

Vyhlásenie výsledkov prebehlo v čase od cca 13:30 hod. podľa pokynov. vyhlásení pretekári 
získali medaile od MÚ Nové Mesto, vecné ceny od sponzorov.  

Ďakujeme hlavnému partnerovi Bratislavskému samosprávnemu kraju, Mestskému úradu 
Nové Mesto, Mestskej polícii BA III a ostatným partnerom : 

● za tlač máp a dokumentov k pretekom:  Autrata - VBA  
● za náplň do balíčkov a ceny  spoločnostiam DOBRÉ JABLKÁ, FIGARO, IMS, 

METROSTAV, SANASPORT, MANNER a AONE,  
● za medaile rezbár Bandúr a diplomy akad.maliarka pani T. Žitňanová. 

 

Ďakujeme všetkým organizátorom a ich pomocníkom za úspešný priebeh Mikulášskych 
pretekov 2018. 

Schvaľovacia doložka: Hlavný rozhodca schválil výsledky pretekov v plnom rozsahu. 

 

Bratislava 9.12.2018 

Eva Králová – riaditeľ pretekov /R1/                      Miroslav Lago -  hlavný rozhodca /R2/  

 
P A R T N E R I   P R E T E K O V 

 

 
  

  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://www.region-bsk.sk/
http://www.orienteering.sk/
https://www.aonenutrition.com/
http://www.dobrejablka.sk/
http://www.dielko.sk/
http://www.manner.com/
http://www.caffemobil.sk/

