
Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6,     832 80  Bratislava

PROTOKOL Z PRETEKOV
ŠTÚROV BAJÚZ

 Majstrovstvá ZO SZOŠ v dennom OB na dlhej trati, 11. kolo Sanasport Cup 2018

Organizátor: Slovenský zväz orientačných športov

Technické 
zabezpečenie: Klub orientačného behu Sokol Pezinok

Termín: 17.11.2018 (Sobota)

Klasifikácia 
pretekov: Otvorené, denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu na dlhej trati s určeným

poradím kontrolných stanovíšť.
Miesto
pretekov: Pezinok, Kučišdorfská dolina 7/E, asfaltová plocha na konci doliny

Opis terénu: Typický  malokarpatský,  kopcovitý,  prevažne  dobre  priebežný  listnatý  les,  miestami
rúbaniská alebo polootvorené plochy po veternej kalamite. V niektorých pasážach výskyt
skalných útvarov.  Stredne hustá  cestná  sieť.  Vzhľadom na padajúce lístie,  najmä malé
chodníky nemusia byť v teréne zreteľné. Buďte prosím ohľaduplní k chatárom a turistom.
Zvýšte opatrnosť pri prebiehaní lokálnej asfaltovej cesty, doprava nebude obmedzená.

Mapy: Bunker, 1:15 000, e=5m, stav 2017 - kategórie M 19-, W 19-, M-18, M 40- 
U Miša II, 1:10 000, e=5m, stav 2017 - ostatné kategórie

Funkcionári: Riaditeľ: Peter Karch 
Rozhodca: Matej Müller 
Stavba tratí: Michal Tomašovič 
Vedúci štartu: Andrej Mikloš
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Hodnotenie pretekov:
Preteky sa uskutočnili za slnečného počasia, pri teplotách 2-10 C. Zúčastnilo sa  
257 pretekárov zo štyroch krajín. Štart bol individuálny v hodinách 11:00-12:30. Na
zhromaždisku mali pretekári k dispozícii bufet a mobilné WC. Po dobehnutí bola
k dispozícii pretekárom čistá voda, alebo voda so sirupom. Na trati mali pretekári
z kategórií MW19, M18 a M40 k dispozícií občerstvovaciu stanicu. Počas pretekov
nedošlo k žiadnym väčším zraneniam.

Na  pretekoch  bol  použitý  raziaci  systém SI.  Opisy  kontrol  boli  k dispozícii  na
zhromaždisku a vytlačené len na mapách M 1:10000. Výsledky boli aktualizované
priebežne, časový harmonogram bol dodržaný. Víťazi kategórií získali titul Majster
ZO SZOŠ a medailu. V kategóriách W/M-10 a RD dostali sladkú odmenu všetci
štartujúci. V ostatných kategóriách boli ocenení prví traja pretekári drobnou vecnou
cenu.

                                   
                                  Dňa 9.11. boli na stránke www.orienteering.sk zverejnené parametre tratí.  
                                  Po námietkách predsedu sekcie OB boli parametre tratí upravené a zverejnené 
                                  v pokynoch 14.11.. 

V deň pretekov, na zhromaždisku, bola podaná jedna námietka.

Námietka: „Mapa nezodpovedala reálnemu stavu. V priestore preteku sa nachádzali
rozľahlé  paseky s plotmi,  ktoré  tam sú  už  niekoľko rokov.  V kategórií  M19 na
dlhom postupe, ktorý viedol cez spomínané miesta, by to dosť zásadne ovplyvnilo
výber postupu, ak by boli zaznačené v mape. V pokynoch nebolo upozornené, že sa
v priestore pretekov niečo takéto môže nachádzať.“

Krátkym  šetrením  sa  zistilo,  že  námietka  je  opodstatnená,  pri  čom  údaj  o
aktuálnosti  mapy,  je  nepravdivý a  zavádzajúci  a  polomy v  severnej  časti  mapy
naozaj  neboli  zmapované.  Nakoľko  sa  jednalo  o  časť,  kde  neboli  osádzané
kontrolné stanovištia a v iných častiach mapy žiadne problémy zistené neboli, nikto
z funkcionárov túto skutočnosť nezistil.

Hlavný  rozhodca  námietku  prijal  a  na  základe  dohody  bolo  poškodenému
pretekárovi vrátené štartovné v plnej sume. Organizátor prisľúbil, že štartovné bude
vrátené  aj  ostatným dotknutým pretekárom v  kategórií  M19  a W19,  ak  po  ich
oslovení elektronickou formou sa ho budú dožadovať.  Klub OB Sokol Pezinok
aplikuje riešenie námietky aj na ďalšie dotknuté kategórie: M-18 a M-40. V rámci
plnenia námietky bude informovať e-mailom dotknuté kluby na adrese zverejnenej
na stránkach zväzu. Ak sa budú dožadovať vrátenia štartovného, bude im suma
štartovného za týchto pretekárov poslaná v plnej výške na nimi uvedený bankový
účet. Lehota na požiadanie predstavuje 7 kalendárnych dní od doručenia e-mailu.
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Dotknuté kluby: 
-Klub OB Sokol Pezinok, 
-TJ Rapid Bratislava, 
-TJ Slávia Farmaceut Bratislava, 
-KOBRA Bratislava, 
-Športový klub Sandberg, 
-OLC Wienerwald, 
-ŠK HADVEO Banská Bystrica, 
-Klub OB Martin, 
-Klub OB AŠK Pezinok, 
-SK Žabovřesky Brno, 
-ŠK Triturus Nitra, 
-Tabáni Spartacus, 
-ŠK Cart print Nitra, 
-ŠK VAZKA Bratislava 
-TJ Slávia ŽU Žilina
-neregistrovaní pretekári

Vzniknutá situácia nás mrzí a touto cestou sa ospravedlňujeme všetkým dotknutým
pretekárom, ako aj ich klubom.

Schvaľovacia 
doložka: Hlavný rozhodca schválil výsledky pretekov v celom rozsahu.

     Peter Karch,                   Matej Müller,
             Riaditeľ pretekov               Hlavný rozhodca
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