Západná oblasť Slovenského zväzu orientačného behu

MALÝ VAZKÁRIK 2017
9. kolo Oblastného rebríčka v orientačnom behu Západnej oblasti SZOŠ

Protokol z pretekov
Organizátor:Západná oblasť Slovenského zväzu orientačného behu
Klasifikácia:otvorené denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu na strednej trati s určeným poradím
kontrolných stanovíšť
Usporiadateľ:Športový klub VAZKA Bratislava
Technické zabezpečenie:Športový klub VAZKA Bratislava
Dátum a miesto konania:23.4.2017, Bratislava - Kačín
Funkcionári:
Riaditeľ pretekov: Barbora Šmelíková /R2/
Hlavný rozhodca: Miroslav Lago /R2/
Staviteľ tratí: Peter Mlynárik /R2/
Tajomník: Eva Králová /R1/
Časomiera: Mikuláš Šabo /R1/
Vedúci štartu: Milan Kováč
Mapa:
Lesanka, mierka 1:10000, e=5 m, stav apríl 2017, podľa kľúča ISOM 2000, autor Maroš Bukovác, formát A4
pre detskú trať : Detská Lesanka, mierka 1:2000, stav apríl 2017, podľa kľúča ISOM 2000, autor Maroš
Bukovác, rozmer A5
Opis terénu:malokarpatský les, mierne kopcovitý s dobrou priebežnosťou, po štvrtkovej snehovej nádielke
zostal iba podmočený.
Zhodnotenie:Odštartovalo 165 pretekárov. Z toho vo verejných kategóriach /RD, N/ bolo 40 pretekárov. Na
Detskej obrázkovej trati sa zúčastnilo 27 pretekárov. Preteky sa konali za jarného veterného počasia,
polooblačno, priemerná teplota okolo 12° C. Pre pretekárov bol k dispozícii stan na odloženie vecí. Úrazy sme
nezaznamenali. Prezentácia prebehla rýchlo a bez zdržovania. Štart bol organizovaný do 8 koridorov
rozdelených podľa tratí. Štart bol posunutý približne o 5 minút z dôvodu zlého pokrytia centra pretekov a
priestoru štartu mobilným signálom. Do budúcna si vopred preveríme pokrytie GSM signálom, aby sme sa
podľa toho upravili komunikačné linky.
Žiadna kontrola nebola ukradnutá, zle umiestnená alebo premiestnená počas pretekov. Výsledky boli
priebežne aktualizované a vyvesené na výveskách. Po dobehnutí bol pretekárom k dispozícii teplý čaj
a možnosť občerstvenia v bufete Lesanka. Neboli podané žiadne protesty. Nič nám neodfúklo.
Vyhlásenie výsledkov prebehlo od 13:30 hod.
Ďakujeme hlavnému partnerovi Bratislavskému samosprávnemu kraju a ostatným partnerom: za tlač máp
a ostatných materiálov firme Autrata, za ceny firmám SANASPORT, drevorezbárovi Bandúrovi, Mestským
lesom v Bratislave a akad.maliarke pani T. Žitňanovej za krásny diplom.
Schvaľovacia doložka: Hlavný rozhodca schválil výsledky pretekov v plnom rozsahu.

