PROTOKOL Z PRETEKOV SPOZNAJ SVOJ LES
7. kolo oblastného rebríčka Sanasport Cup 2018
Organizátor:

ŠK Sandberg Bratislava s MČ Bratislava Nové Mesto.

Dátum konania:

19. 5. 2018

Klasifikácia pretekov:

Otvorené, denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu so
špeciálne značenými traťami pre verejnosť.

Centrum a miesto pretekov: Kamzík, Cvičná lúka, Bratislava.
Opis terénu:

Malokarpatský listnatý les, miestami hustejší so spomalenou
priebežnosťou. Hustá sieť komunikácií, množstvo terénnych detailov kôpky po vývratoch, jamy, násypy po bývalých vinohradoch, miestami
kamenné polia a skaly, veľa vývratov, bunkre. Podrast zodpovedajúci
tomuto ročnému obdobiu.

Počasie:
Funkcionári pretekov:

Jasno, 19-23°C
riaditeľ:
hlavný rozhodca:
stavba tratí
vedúci cieľa:
vedúci štartov:
detské preteky:
štartovka a meranie časov:
prezentácia a pokladňa:

Mapa:

Kamzík, M 1 : 10 000, E 5 m, stav 04/2018, podľa normy ISOM 2017
mapovali Marian Cotirta , Roman Slobodanyuk, Evžen Cigoš a Zdeněk
Lenhart a Martin Jonáš. Mapy boli vytlačené na vodeodolnom papieri
Pretex.

Hodnotenie pretekov:

Priebeh prezentácie bol plynulý, nevyskytli sa žiadne problémy.

Richard Balogh, R2
Peter Vorlíček
Monika Urbanová
Rado Jonáš
Rasťo Dokupil a Katka Kotrlová
Hanka Baloghová
Martina Brňáková
Marta Jonášová

Kategórie MW10 a MW12 a kategórie pre verejnosť – RD a N mali
samostatný štart aj cieľ. Výsledky verejných kategórií sa nevyhlasovali.
Účastníci po dobehnutí obdržali drobnú odmenu.
Ústne námietky ani protesty neboli počas pretekov podané, vyskytlo sa
vyvrtnutie členku. Športkovkyňa bola po ošetrení odoslaná na kontrolu
na pohotovosť. Športovkyni pomohla dostať sa z lesa na zhromaždisko
Paulínka Žilincová (SKS), čím stratila možnosť bojovaťo popredné
miesta vo svojej kategórii, preto jej patrí verejné ocenenie za príkladné
férové správanie.
Na pretekoch sa zúčastnilo 228 pretekárov, z toho odhadom 80
účastníkov verejnosti (na jeden čip išli často spolu viacerí).
V cieli bolo zabezpečené občerstvenie – voda, malinovka.
Bola zabezpečená zdravotná služba a v blízkosti boli stánky

s občerstvením a toalety.
Pre deti boli zorganizované detské preteky na obrázkovej trati.
Súčasťou športovej udalosti bolo aj slávnostné otvorenie areálu pevných
kontrol pre orientačný beh na Kamzíku. Areál slávnostne otvoril
starosta MČ Nové Mesto, Mgr. Rudolf Kusý.
Schvaľovacia doložka:

Preteky prebehli podľa pravidiel OB SZOŠ, Súťažného poriadku SZOŠ
a Vykonávacích predpisov SZOŠ na rok 2018.
Hlavný rozhodca schválil výsledky v plnom rozsahu.

V Bratislave, 20.5.2018
Richard Balogh
riaditeľ pretekov
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Peter Vorlíček
hlavný rozhodca

