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

Jesenná cena Rapidu 2017. 12.kolo oblastného rebríčka Západ 2017.

Organizátor:

Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, Bratislava.

Technické zabezpečenie:

TJ Rapid Bratislava, Oddiel orientačného behu, http://www.tjrapid.sk/ob

Dátum:

8. 10. 2017

Klasifikácia pretekov:

Otvorené denné preteky jednotlivcov s určeným poradím KS na skrátenej
dlhej trati.

Centrum a miesto pretekov: Areál Pod horárňou, Pekná cesta, Bratislava-Krasňany
Opis terénu:

Listnatý les, prevažne dobre priebežný s hustou sieťou ciest, rúbaniská.

Mapa:

Malá Baňa, M=1:10000, E=5 m, stav rok 2014, aktualizácia rok 2016,
podľa kľúča ISOM 2000, rozmer A4, mapy neboli vodovzdorne upravené,
na štarte boli k dispozícii euroobaly.
Pre detskú obrázkovú trať:
Pekná cestička, M=1:2500, mapoval Martin Jonáš, Rado Jonáš v r. 2017

Raziaci systém:

Bolo použité elektronické razenie, systém SportIdent

Funkcionári pretekov:

riaditeľ pretekov:
hlavný rozhodca:
stavitelia tratí:
vedúci štartu:
vedúci cieľa:

Dušan Formanko, R1
Marián Mikluš, R2
Tobiáš Goldschmidt, Dominik Lovás, Katarína Schenková, R2

Milan Petrinec, R1
Mikuláš Šabo

Jury:

Jury nebola zostavená, nakoľko nebol podaný žiadny protest.

Hodnotenie pretekov:

Preteky sa uskutočnili pri typickom jesennom počasí. Bolo zamračené,
teplota okolo 13oC. Ráno pred pretekmi pršalo.
Štart bol organizovaný s voľným výberom štartového času.
Plánovaný začiatok štartu bol posunutý o 10 minút čo bolo zapríčinené
súhrou podcenení viacerých organizačných činností pred pretekmi zo
strany organizátora.
Počet zúčastnených pretekárov bol 174.
Pre začiatočníkov netrúfajúcich si absolvovať trať samostatne, bola
organizovaná kategória RD povoľujúca pre pretekára sprievod
skúsenejšieho pretekára.
Pre najmenšie deti bola zorganizovaná obrázková trať na zhromaždisku,
ktorú absolvovalo 30 detí.
Počas pretekov neboli zo strany pretekárov oznámené žiadne zranenia
alebo úrazy.
Neboli podané žiadne námietky, tým pádom ani protesty.
Vyhlásenie výsledkov začalo cca 30 minút neskôr ako bolo plánované, čo
bolo spôsobené skôr príliš ambicióznym plánom ako zlou organizáciou.
Deti až po kategórie M,W12 boli odmenené všetky prítomné
a v ostatných kategóriách boli drobnými cenami odmenení víťazi.
Súbežne s pretekmi oblastného rebríčka boli preteky organizované aj ako
preteky v orientačnom behu v rámci školských olympijských hier
bratislavského Gymnázia na Gröslingovej ulici. Tieto mali samostatné
kategórie aj trate. Zúčastnilo sa na nich ďalších 51 pretekárov v troch

kategóriách. Vyhlásenie výsledkov v týchto kategóriách si organizátori
z uvedenej školy budú organizovať samostatne na škole.
Schvaľovacia doložka:

Hlavný rozhodca schválil výsledky pretekov v celom rozsahu.

Dušan Formanko
riaditeľ pretekov

Marián Mikluš
hlavný rozhodca

