Slovenský zväz orientačných športov
PROTOKOL Z PRETEKOV

Protokol z pretekov: Národných rebríčkových pretekov na dlhej trati v orientačnom behu
62. ročník Pohára oslobodenia mesta Pezinok
INOV-8 Cup 2019
Vyhlasovateľ:

Slovenský zväz orientačných športov (SZOŠ)

Technické zabezpečenie

Klub orientačného behu Sokol Pezinok

Dátum:

26. mája 2019 (nedeľa) – dlhá trať

Klasifikácia pretekov:

Denné, otvorené preteky jednotlivcov v orientačnom behu dlhých
tratiach s určeným poradím kontrolných stanovíšť

Centrum a miesto pretekov:

Viničné – detské ihrisko na Orechovej 101, neďaleko centra obce.
Priestor preteku sa nachádzal severne od obce, kde k minuloročnej
mape bolo primapovaných ďalších cca 4 km2 lesa smerom na východ.
Parkovanie áut bolo na ceste vedúcej na štart a čiastočne aj v blízkosti
centra pretekov. Pretekári, ako i zázemie pretekov bolo na časti
zatrávnenej ploche ihriska. K dispozícii boli 3 ks prenosných WC.
Bol k dispozícii bufet a stánok so športovými potrebami.
Bolo aj zabezpečené ozvučenie podujatia.

Opis terénu:

Po posledných daždivých dňoch dosahoval trávový podrast do výšky
kolien, v západnej časti mapy beh sťažovali aj plazivé pichliače
a napadané konáre. Cesty boli blatové napriek predošlým dažďom iba
lokálne. Niektoré chodníky a cesty boli horšie viditeľné pre výraznú
vegetáciu. V priestore preteku sa nachádzal vojenský objekt. Západný
priestor mapy bol už mierne zvlnený, ale oproti východnej časti mapy
výrazne lepšie bežateľný.

Mapa:

Mierka 1 : 10 000 ekv. 2,5 m, „Šenkvický háj II“
Autori: Ondrej Piják a Vladislav Piják .
Stav apríl 2019, spracovaná podľa ISOM 2017, veľkosť 420x 297 mm
mapa nebola vodovzdorne upravená, na štarte boli k dispozícii
euroobaly.
Hlavný rozhodca má výhradu k použitému papieru pre tlač máp. Tlačilo
sa natieraný kriedový papier, ktorý pri najmenšej vlhkosti nedrží farbu,
hlavne plochy a sa zotrú. Pretekári našťastie neboli poškodení, nakoľko
bolo suché slnečné počasie a mnohí si aj tak preventívne dávali mapy do
euroobalov. Do budúcnosti žiadam tento typ kriedového papiera
nepoužívať, aj keď na prvý pohľad sa zdá tlač na takomto papieri
výborná.
Mapy sa v cieli odovzdávali do pripravených oddielových tašiek. Boli
vydávané vedúcim oddielov po odštartovaní posledného pretekára.

Funkcionári pretekov:

Riaditeľ pretekov:
Hlavný rozhodca:
Vedúci štartu:
Vedúci cieľa:
Stavba tratí:
Tajomník a správa SI systému:

Pavol Poláček, R1
Milan Petrinec, R1
Andrej Mikloš - nedeľa
Miloš Paulo
Jozef Fedor, R3
Pavol Poláček ml.

Slovenský zväz orientačných športov
PROTOKOL Z PRETEKOV

Jury:

Nebola zostavená pred pretekmi a ani nebol dôvod ju zostavovať počas
pretekov

Hodnotenie pretekov:
Pretekov sa zúčastnilo 395 pretekárov okrem SR, aj z Maďarska, Čiech a Rakúska.
Výdajňa máp bola osadená z priestorových dôvodov v koridore minútu pred štartom. Hlavný rozhodca
súhlasil, aby pretekári v tomto koridore už mohli sa pozerať do mapy.
Súťaž prebehla bez technických a organizačných problémov, podľa predom zverejneného časového
harmonogramu. Parametre tratí zodpovedali vo väčšine kategórií svojou obťažnosťou a dĺžkami tratí
danému typu pretekov. Orientáciu sťažovalo, že veľká časť lesa mala aj v riedkom vysokom lese skupiny
nízko rastúcich stromov, ktorých konáre znemožňovali priestorové videniu, a tým aj sťažovali
dohľadávky navonok ľahkých kontrol. V niektorých kategóriách, kde sa prekročil limit bol ovplyvnený
jednak slabou účasťou pretekárov, ale aj faktorom sťaženého behu a relatívnemu teplu pre tých neskôr
štartujúcich.
Vládlo slnečné počasie s teplotami 18 st. pri začiatku štartovania až po 27 st. Na trati boli k dispozícii v
štyroch miestach občerstvovačky s čistou vodou. V cieli pretekári obdržali po dobehnutí nápoje.
Prišlo k drobnému poraneniu ruky po potknutí sa pretekárky. Niektorým pretekárom asistovala
zdravotná služba pri vyberaní kliešťov.
Pre deti bola postavená v centre pretekov krátka obrázková trať.
Neboli podané žiadne protesty.
Postrehy a námety z týchto pretekov pre organizátorov budúcich súťaží a prácu rozhodcov v OB:
1. Mesiac pred pretekmi organizátor obdržal zamietavé stanovisko od urbárnikov z dôvodu leteckého
postreku lesa proti húseniciam. Tento postrek mal byť aplikovaný ešte vo dvoch lesoch na západnom
Slovensku, ale Ministerstvo ŽP tento postrek zastavilo ako neekologický. Napriek ostatným potrebným
súhlasom včítane obce, ako i vojenskej správe ako jedného zo správcov a užívateľov lesa bolo stále riziko
organizátora, že sa tam nájde iniciatívny zástupca urbariátu a preteky zruší. Po dohode riaditeľa
pretekov a hlavného rozhodcu sa išlo do tohto rizika, lebo inej alternatívy už nebolo na konanie
v náhradnom priestore.
2. Organizácia štartu bola dobre uskutočnená. Boli urobené 3 koridory, z ktorých jeden slúžil pretekárom
s voľným výberom štartového času, ktorému sa venoval samostatne vyčlenený rozhodca a 1 koridor
slúžil pre oneskorený štart. Stojan s mapami bol prehľadný a dobre značený a bol umiestnený v prvom
koridore pred štartovou čiarou. Takto neprišlo k chaosu pri vyťahovaní máp, keď sa križujú pretekári pri
vyberaní mapy zo stojanu. Mapový štart po oba dni bol zvolený tak, že si pretekári nemohli skrátiť výbeh
na trať, a nebol ani vidieť smer odbehu pretekárov z mapového štartu pre veľkú hustotu lesa.
3. Hlavný rozhodca obdržal s veľkým predstihom návrhy kontrol a tratí, a tak sa dala robiť dôsledná
kontrola osadenia kontrol ako i kvality mapy. V kat. M21E, W21E a M20 chýbal v trati veľmi dlhý úsek,
od ktorého sa upustilo pre dosť hustú sieť ciest, čo by potom urobilo z postupu iba cezpoľný beh. HR
oceňuje výbornú spoluprácu so staviteľom tratí ako i promptné úpravy v mape zodpovedným mapárom
po zistení potrebných úprav.

Schvaľovacia doložka:

Hlavný rozhodca schválil výsledky pretekov v plnom rozsahu.

Pavol Poláček, riaditeľ pretekov

Milan Petrinec, hlavný rozhodca- nedeľa

