PROTOKOL
z pretekov Jesenná Cena Rapidu,
Oblastný rebríček v orientačnom behu 2018 - 9. kolo Sanasport Cup.
Usporiadateľ: Západná oblasť SZOŠ, Junácka 6, Bratislava.
Technické zabezpečenie: Oddiel OB, TJ Rapid Bratislava.
Termín a klasifikácia pretekov:
14.10. 2018 – otvorené denné preteky v orientačnom behu jednotlivcov na strednej
trati s určeným poradím kontrolných stanovíšť.
Zhromaždisko: Cvičná lúka na Kamzíku – pri chatkách lyžiarskeho klubu.
Predpis:

Oblastný rebríček: Pretekalo sa podľa platných pravidiel OB SZOŠ, Súťažného poriadku
a Vykonávacích predpisov oblastných súťaží Západnej oblasti na rok 2018.

Mapa:

Cvičná lúka 2018, mierka 1:10 000, e=5m, rozmer A4 .
Mapované v r. 2008, aktualizácia Ján Štubňa – 09/2018.
Mapy boli vytlačené na 120 gr. papieri, bez obalov. Opisy kontrolných stanovíšť boli na
mape, ale aj voľne na zhromaždisku.

Terén:

Listnatý kopcovitý les, hustá sieť ciest, veľmi dobrá priebežnosť. Vzhľadom na 10 ročnú
mapu bola aktualizácia iba v nevyhnutnom rozsahu, aj to len v mieste umiestnenia KS.
Najväčšia disproporcia v kvalite mapy bola v porastoch, nakoľko z podrastov sa stali
väčšinou už húštiny, resp. lokálne vznikli nové húštiny. Tento faktor však zobral do
úvahy staviteľ tratí a negatívne tak nevplýval na regulárnosť súťaže. Niektoré
pretekárky z kat. W55 mali výhrady k dĺžke trati a prevýšeniu. Spárovať sa dala trať už
len z W14, čo by bolo z mapového hľadiska neprimerané. Problém je, že v bratislavskej
oblasti je najvyššia kat. M/W55, takže 10 rokov a viac starší pretekári majú s týmto
problém a mladší kratšie trate nechcú.

Hodnotenie: Štart a cieľ boli priamo v mieste zhromaždiska. Štartovalo sa systémom voliteľného
štartu v čase medzi 11:00 až 12:00 hod. Bolo vytvorených 8 štartových koridorov, čo
zodpovedalo počtu tratí, takto nevznikali návaly čakajúcich na štart. Vyčítanie čipov
bolo v organizátorskom stane pred chatkami.
Pre najmenšie deti bola postavená Obrázková trať s osobitným miestom štartu a cieľa,
na výreze z pretekárkej mapy -Somárska lúčka 2018, M=1:3000.
Predpokladané časy víťazov:
Boli v globále dodržané podľa platných predpisov. Vzhľadom na fakt, že na oblastných
pretekoch sa nedá odhadnúť, na koho stavať trať na dodržanie predpísaných parametrov (neštartujú tam vždy tí najlepší), trate sa stavajú oproti slovenskému rebríčku
v dĺžke cca 80%.
Funkcionári: riaditeľ pretekov:
hlavný rozhodca:
staviteľ tratí:
vedúca prezentácie:
časomiera:
vedúci štartu:
detské preteky:
Jury:

Dušan Formanko, R1
Milan Petrinec, R1
Ján Štubňa
Iva Kumová
Tomáš Jánoška
Tibor Lanátor, R3
Katarína Schenková, R2

Nebola zostavovaná, nakoľko nevznikla potreba riešiť krízovú situáciu.

Hodnotenie pretekov:
- Námietky ani protesty neboli podané.
- Zdravotná služba bola zabezpečená z radov usporiadateľa, k zraneniam neprišlo.
- Dvaja pretekári boli uštipnutí sršňami, čo nespôsobilo ich zdravotné komplikácie.
- Jedna pretekárka ŠK Sandberg bola počas pretekov uštipnutá bodavým hmyzom do zadnej časti
hlavy a vzhľadom na to, že mohla prepuknúť alergická reakcia bola pretekárka na rozbehnutú
alergickú reakciu prevezená na ošetrenie na CP FNsP Ružinov autom vlastného klubu.

- Časový harmonogram celých pretekov bol dodržaný.
- Vyhlásenie výsledkov prebehlo dôstojne podľa harmonogramu na zhromaždisku. Boli odmenené
všetky deti sladkosťami v kat. RD, M/W10-. V kat. M/W-12, -14, -16 obdržali prví traja vecné
ceny, vo zvyšných kategóriách iba víťazi.
- Počasie bolo výborné, bezoblačné, slnečné, mierny vetrík, teplota okolo20 st. C.
- Pretekárska účasť: hlavné preteky – 195 pretekárov
obrázková trať – 29 pretekárov
Záver:

Preteky prebehli bez akýchkoľvek problémov, k spokojnosti pretekárov s prostredím,
zhromaždiskom i samotnými traťami.
Hlavný rozhodca schválil výsledky pretekov v celom rozsahu.

Dušan Formanko
riaditeľ pretekov

Milan Petrinec
hlavný rozhodca

