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PROTOKOL  Z PRETEKOV
MAJSTROVSTVÁ  SR V ŠPRINTE

TRNAVA  25.5.2019

Hodnotenie pretekov
Pretekov sa zúčastnilo 431 pretekárov zo Slovenska, Maďarska, Česka a Rakúska . 
Pretekalo sa v historickej časti mesta Trnava. V čase pretekov bolo v samotnom centre mesta  
na námestí  spoločenské podujatie. Trate boli riešené tak aby pretekári neprechádzali touto  
časťou. Takto to bolo dohodnuté s MSÚ Trnava.
Mapu aj po zmapovaní stále mapári aktualizovali, nakoľko stavebníci v meste niečo menili 
(napr. predĺžili plot). Priebežne sa upravili aj dĺžky tratí v zmysle pravidiel OB. Dĺžky sa 
upravili  podla ideálneho postupu medzi jednotlivými kontrolami. Popisy kontrol boli  
dostupné na zhromaždisku a vytlačené na mape.
Víťazné časy sú  v zmysle pravidiel OB pre  Majstrovstvá SR v šprinte.
Počasie bolo slnečné s teplotou  18 -25 st. Štart aj cieľ bol  v Bernolákovom  parku  pri  
hradbách.  Štartovný interval bol 1 minúta tak, že pretekári  po odštartovaní mali rôzne  
postupy,  rôzne prvé kontroly. Organizácia štartu bola dobre uskutočnená.  Bol vyčlenený 
koridor pre  pretekárov s voľným výberom času. Jeden koridor slúžil aj pre oneskorený štart. 
Pretekár si vybral mapu až po odštartovaní.
Počas pretekov nám pomohli aj členovia mestskej polície  hlavne pri organizovaní dopravy.
Zdravotná  služba bola riešená lekárom v priestoroch zhromaždiska.
Pre deti bola postavená krátka obrázková trať v parku. Pre deti s rodičmi bolo pripravené 
prekvapenie po odčítaní čipov. Bol to sáčok s drobnými spomienkovými predmetmi.
Protest nebol podaný.
Vyhlasovanie výsledkov majstrovských kategórii bolo prevedené po vypočutí hymny 
Slovenskej republiky. Prvým trom pretekárom v majstrovských kategóriách boli odovzdané  
medaily, diplomy a drobné ceny. Hodnotení boli iba členovia Slovenského zväzu 
orientačných športov.

Hlavný rozhodca spolu s riaditeľom pretekov obdržali od  mapárov a staviteľa  v predstihu 
pred pretekmi všetky kontroly a trate. Prešli a  spripomienkovali sme všetko na mieste  
pretekov.
Vzájomnou dobrou spoluprácou boli realizované dobré preteky.

Jury:            Nebola zostavená, nebol dôvod ju zostavovať a menovať.
Schvaľovacia doložka: Hlavný rozhodca schválil výsledky pretekov v plnom rozsahu.

Poláček Pavol                                                                           Kavecká Soňa
riaditeľ pretekov                                                                       hlavný rozhodca
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