Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov
PROTOKOL Z PRETEKOV.
Protokol z pretekov:

45. ročník Prvý Jarný Kufor alebo 12. raz bez Petra Slámu.
6. kolo Oblastného rebríčka Sanasport Cup v OB pre ZO SZOŠ .

Klasifikácia pretekov:

Otvorené, denné preteky jednotlivcov s určeným poradím kontrolných
stanovíšť pre kategórie: M/W-10, M/W-12, M/W-14, M/W-16, M/W-18,
M/W 19-, M/W 40-, M/W 55-, N (nábor pre začiatočníkov), OPEN, RD
(dieťa so sprievodom)

Vyhlasovateľ:

Západná oblasť SZOŠ, Junácka 6, Bratislava

Technické zabezpečenie:

TJ Rapid Bratislava, Oddiel OB, www.tjrapid.sk

Dátum:

25.3.2018, nedeľa

Centrum pretekov:

Areál Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra, Mlyny UK, ul. Staré grunty, Bratislava.

Opis terénu:

Kopcovitý lesný terén s listnatým lesom veľmi dobre priebežný, miestami
s podrastom černičia, s hustou sieťou lesných ciest, miestami kamenice a
terénne detaily.

Mapa:

Kuklorodkin les, mierka 1:5000, ekvidištanta 2,5 m stav leto 2014, formát A4,
bez vodovzdornej úpravy. Obrázková trať bola v blízkosti zhromaždiska.

Funkcionári pretekov:

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

Dušan Formanko, R1
Milan Mazúr, R1
Marian Mikluš, R2
Tibor Lanátor
Viktor Vávra

Hodnotenie: Preteky sa uskutočnili pri poloblačnom až oblačnom počasí s miernym vetrom a
teplotou okolo 7°C.
Štart bol organizovaný ako voľný pre všetky kategórie. Časový harmonogram bol
dodržaný okrem predĺženého štartu o 30 min. z dôvodu neskoršieho príchodu pretekárov zo sústredenia dorasteneckého výberu SZOŠ.
Pretekov sa zúčastnilo 192 pretekárov. Pre deti predškolského veku bola zorganizovaná Obrázková trať kde pretekalo 13 detí.
Počas pretekov bol odcudzený lampión z KS č.57. Stojan s raziacim zariadením bol
ale na mieste v súlade s miestom určeným na mape. Touto situáciou došlo k sťaženému dohľadávaniu KS č.57. Keďže podmienky boli pre všetkých pretekárov rovnaké
nedošlo k ovplyvneniu výsledkov. Protesty neboli podané. Preteky prebehli bez úrazov
a zranení. Vyhlásenie výsledkov bolo o 14:00 hod. V kategóriách RD a M/W-10 boli
odmenení všetci pretekári. V kategóriách M/W-12, M/W-14 a M/W-16 boli odmenení
prví traja pretekári a v ostatných kategóriách iba víťazi. Vyhodnotená bola aj oddielová súťaž o doživotnú cenu Prvý Jarný Kufor 2018. Túto cenu získal oddiel KOB Sokol
Pezinok. (spôsob hodnotenia- viď propozície PJK 2018).
Hlavný rozhodca schválil priebeh pretekov a technické výsledky v celom rozsahu.
riaditeľ pretekov
Dušan Formanko

hlavný rozhodca
Milan Mazúr

PARTNERI PRETEKOV:

https://sanasport.sk

https://mlyny.uniba.sk

