Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, Bratislava.
PROTOKOL Z PRETEKOV
Protokol z pretekov:

Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov v Nočnom 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:

6.5.2017 (sobota)

Klasifikácia pretekov:

Otvorené majstrovské nočné preteky jednotlivcov s určeným poradím
KS.

Centrum a miesto
pretekov:

Rekreačné zariadenie Záruby na Jahodníku pri Smoleniciach.

Opis terénu:

Terén bol členitý, miestami kopcovitý, s množstvom kameňov, skalných
stien a vstupov do podzemia, ale väčšia časť lesa z hľadiska vegetácie
bola dobre priebežná. V západnej časti mapy bol podklad kamenistý,
čiastočne zakrytý vysokou trávou a cesnakom medvedím. Niektoré lesné
cesty boli ťažšie viditeľné pri ich križovaní, nakoľko zarastali trávou.
V strednej a severnej časti mapy niektoré skalné hrany so zrázmi nad 10
m organizátor označil PVC s bielo-červenými pásmi, aj keď priamo popri
týchto skalách nebola vedená trať, ani ideálny postup. V smere postupu z
KS č.35 na KS č.37 alebo KS č.38 sa nachádzala nepriepustná húština z
malinčia. V mape bola vyznačená fialovým čiarovým rastrom a na
prechod medzi malinčím pretekárov navigovala zo strany nábehu PVC
páska s bielo-červenými pásmi.
Preteky prebiehali v Chránenej krajinnej oblasti.

Mapa:

Jahodník-Záruby, mierka 1:10000, ekvidištanta 5 m, ISOM 2000,
stav apríl 2017. Pretekári mali k dispozícii mapníky. Opisy kontrol boli
k dispozícii samostatne v papierovej forme a zároveň boli vytlačené aj na
mape. Mapa bola vytlačená z PDF súborov generovaných z OCADu na
600 dpi a tlačená na laserovej tlačiarni pri 1200 dpi na 120g papier.

Funkcionári pretekov:

riaditeľ pretekov:
hlavný rozhodca:
staviteľ tratí:
vedúci štartu:
vedúci cieľa:
správa SI systému:

Jury:

Jury nebola zostavená, nakoľko nebol podaný žiadny protest.

Hodnotenie pretekov:

Preteky sa uskutočnili pri príjemnom, bezoblačnom počasí s teplotou
okolo 14 0C. Pretekárom bola k dispozícii jedáleň RZ Záruby ako šatňa.
Štart bol organizovaný ako intervalový, podľa vyžrebovanej štartovnej
listiny s nasadením pretekárov s licenciou „A“ na záver príslušnej
kategórie. Prvý pretekár vybiehal 1 hod. po západe slnka.
Pre malý počet prihlásených pretekárov organizátor zlúčil tieto kategórie:
M45- do M40-; W40- do W35-; W60- do W55-.

František Priesol, R2
Dušan Formanko, R1
Milan Petrinec, R1
Milan Mazúr, R1
Tibor Lanátor, R2
Mikuláš Šabo, R1

Počet evidovaných pretekárov vo výsledkovej listine bol 86, prihlásených
bolo 98. V kategórii M18 a W21 bol mierne prekročený časový limit
požadovaný pravidlami OB, čo však bolo ovplyvnené hlavne orientačnými
chybami pretekárov a nie neprimeranou náročnosťou trate.
Preteky prebehli bez úrazov a zranení, V cieli boli prítomní profesionálni
zdravotníci ktorí ošetrili niekoľko drobných odrenín. Umývanie bolo
zabezpečené v lavóroch s vodou. Časový harmonogram bol dodržaný.
Neboli podané žiadne námietky a tým pádom ani protesty. Po pretekoch
bolo možné ubytovanie v telocvični ZŠ v Smoleniciach.
Vyhlásenie výsledkov prebehlo podľa protokolu MSR 8.5. v pondelok, po
ukončení podujatia Krasový víkend. V každej kategórií boli odmenení prví
traja pretekári medailou, diplomom a drobnými cenami.
Verejné kategórie K3 a Z2 (začiatočníci) iba vecnými cenami.
Schvaľovacia doložka:

Hlavný rozhodca schválil výsledky pretekov v celom rozsahu.

Dušan Formanko
havný rozhodca

František Priesol
riaditeľ pretekov

PARTNERI PRETEKOV:

SPONZORI PRETEKOV:

´

