Slovenský zväz orientačných športov
PROTOKOL Z PRETEKOV

Protokol z pretekov:Národných rebríčkových pretekov na strednej a dlhej trati v orientačnom behu
60. ročník Pohára oslobodenia mesta Pezinok
INOV-8 Cup
Vyhlasovateľ:

Slovenský zväz orientačných športov (SZOŠ)

Technické zabezpečenie

Klub orientačného behu Sokol Pezinok

Dátum:

20. máj 2017 (sobota) – stredná trať
21. máj 2017 (nedeľa) – dlhá trať

Klasifikácia pretekov:

Obidva dni: denné, otvorené preteky jednotlivcov v orientačnom behu
na stredných resp. dlhých tratiach s určeným poradím kontrolných
stanovíšť

Centrum a miesto pretekov:

20.5.2017 Modra- horáreň pod Širokým
48.333817 N, 17.271614 E
Parkovanie áut pozdĺž lesnej spevnenej cesty. Centrum pretekov bolo v
príjemnom prostredí na lúke areálu horárne pod Širokým. K dispozícii
boli 3 ks stacionárnych WC búdok.
21.5.2017 Pezinok- Kučišdorfská dolina 48.325706 N, 17.260022 E
Parkovanie áut bol na lúke pri vodnej nádrži. Pretekári, ako i zázemie
pretekov bolo na časti zatrávnenej lúky pri vodnej nádrži. K dispozícii boli
3 ks prenosných WC, umývanie v nádrži.
Pre obidva dni bol k dispozícii bufet a stánok s iontovými prípravkami.
Bolo aj zabezpečené ozvučenie podujatia.

Opis terénu:

Po oba dni typický malokarpatský podhorský terén, dobre priebežný,
veľké množstvo kameňov, balvanov, občasné kamenné polia, terénne
detaily hlavne v sobotných pretekoch, hustá sieť komunikácií.

Mapa:

Mierka 1:10 000, „Horáreň- pod Širokým“, autor Ondrej Piják. Stav apríl
2017, spracovaná podľa ISOM 2000.
V nedeľu pre kat. MW18, MW21EaB,MW35 mierka mapy 1:15 000.
Mapy sa v cieli odovzdávali do pripravených oddielových tašiek. Boli
vydávané vedúcim oddielov po odštartovaní posledného pretekára.

Funkcionári pretekov:

Riaditeľ pretekov:
Hlavný rozhodca:
Vedúci štartu:
Vedúci cieľa:
Stavba tratí:
Tajomník a správa SI systému:

Jury:

Pavol Poláček, R1
Soňa Kavecká, R1 - sobota
Milan Petrinec, R1 - nedeľa
Peter Fraňo st. - sobota
Andrej Mikloš - nedeľa
Ivan Oravec (sobota)
Pavol Kebis (nedeľa)
Jaroslav Piják – stredná trať
Pavol Bukovác, R3 – dlhá trať
Veronika Vachová, R2
Pavol Poláček ml.

Nebola zostavená pred pretekmi a ani nebol dôvod ju zostavovať počas
pretekov

Slovenský zväz orientačných športov
PROTOKOL Z PRETEKOV

Hodnotenie pretekov:
Pretekov sa zúčastnilo 300 pretekárov (sobota- stredná trať), 285 pretekárov (nedeľa - dlhá trať).
Obe súťaže prebehli bez technických a organizačných problémov, podľa predom zverejneného časového
harmonogramu. Parametre tratí sobotných pretekov zodpovedali vo väčšine kategórií svojou
obtiažnosťou a dĺžkami tratí danému typu pretekov. Nedeľné preteky mali v niektorých kategóriách skôr
parametre skrátenej trate (komentár viď. nižšie).
Počas obidvoch dní vládlo slnečné počasie s teplotami cca 22 až 27 st. V cieli pretekári obdržali po
dobehnutí nápoje s iontovým sirupom.
Neprišlo k žiadnemu vážnejšiemu poraneniu. Jeden úraz 21.5.2016 bol ošetrený na chirurgickej
ambulancii FN Bratislava. Neboli podané žiadne protesty, ani námietky.
Postrehy a námety z týchto pretekov pre organizátorov budúcich súťaží a prácu rozhodcov v OB:
1. Na sobotných pretekoch dvaja pretekári z Farmaceutu Bratislava (Branislav Kendra, Martin Németh) si
v cieli nevyčítali čip a nedali ani organizátorovi vedieť, že už dobehli. Takto sa zbytočne čakalo až na
oficiálnu uzávierku cieľa, pričom už boli všetci pretekári v cieli a nedali sa zbierať z lesa kontroly.
2. Pretekárovi Zdenkovi Roháčovi bol uznaný prechod cez KS č.60, nakoľko sa v tom čase riešil problém
s touto kontrolou.
3. Organizácia štartu bola dobre uskutočnená. Boli urobené 4 koridory, z ktorých jeden slúžil pretekárom
s voľným výberom štartového času, ktorému sa venoval samostatne vyčlenený rozhodca a 1 koridor
slúžil pre oneskorený štart. Stojan s mapami bol prehľadný a dobre značený a bol umiestnený tesne za
štartovou čiarou. Mapový štart po oba dni bol zvolený tak, že si pretekári nemohli skrátiť výbeh na trať,
a nebol ani vidieť smer odbehu pretekárov z mapového štartu.
4. Hlavný rozhodca nedeľných pretekov obdržal návrhy tratí len 6 dní pred súťažou. Už nemal časový
priestor fyzicky trať skontrolovať v teréne a mohol sa iba spoľahnúť na obehnutie roznesených štítkov
Paľom Poláčkom st., riaditeľom pretekov.
5. Podľa výsledkovej listiny možno konštatovať, že hlavne v mužských kategóriách mohli byť trate
mierne dlhšie, nakoľko časy víťazov boli nakoniec pod predpokladaný minimálny čas. Trate boli
navrhované z predpokladaného času na 1km víťaza v danej kategórii, bez predchádzajúceho kontrolného
obiehania. V ženských kategóriách boli časy kratšie iba skôr u žiackych kategórií, kde sa to veľmi ťažko
odhaduje.
6. Občerstvovacie stanice na dlhej trati boli umiestnené vhodne, avšak niektorí pretekári si sťažovali na
obsluhu občerstvenia na KS č. 49, ktorá bola orientačne náročnejšia, avšak „personál“ sa tam hlasno
bavil, a tak navádzal priam pretekárov na kontrolu.
7. V nedeľných pretekoch sa menil opis kontroly 46 z "kôpka, J päta" na "jama". Menil sa u kategórií M14A, M21-E, M21-B, M35-A, M45-A, M65-A, W-18A, W21-B, W50-A a W55-A.
Opis bol nesprávne na piktogramoch na mape, ale správne na papierových, ktoré sa dávali pretekárom.
8. Na nedeľných pretekoch prišlo k dvom úrazom, z ktorých jeden si vyžadoval ošetrenie v nemocnici,
prítomná doktorka osobne odviezla postihnutú pretekárku do nemocnice v Bratislave. Ostatné drobné
poranenia boli ošetrené zdravotníkom.
Schvaľovacia doložka:

Hlavní rozhodcovia schválil výsledky všetkých pretekov v plnom rozsahu

Pavol Poláček, riaditeľ pretekov
Soňa Kavecká, hlavný rozhodca- sobota
Milan Petrinec, hlavný rozhodca- nedeľa

