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PROTOKOL
Usporiadateľ:
Technické zabezpečenie:

Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, Bratislava
ŠK HADVEO Banská Bystrica

Klasifikácia pretekov:

otvorené denné preteky jednotlivcov s určeným poradím kontrolných
stanovíšť

Funkcionári:

Riaditeľ: Igor Patráš R2
Technický riaditeľ: Andrej Patráš R2
Tajomník: Miroslav Hríbik R3

Staviteľ tratí:

Rastislav Szabó R2

Hlavný rozhodca:
Vedúci štartu:
Vedúci cieľa:

Martin Václavík R2
Jakub Dekrét
Joxeba Agirre Urzelai

Terén:

centrum mesta a mestský park, pevný povrch 80% tratí, 20% trávnatý
povrch.

Mapa:

Barbakan
1:4000/5m, ISSOM 2007
Stav: leto 2020
Podklady: ortofoto

Autor mapy:

Michal Krajčík

Zhodnotenie priebehu:

Preteky prebehli za horúceho letného počasia, plánovaný časový
harmonogram bol dodržaný. Zdravotná služba bola zabezpečená v cieli,
drobné poranenia boli ošetrené na mieste.
Žiadame všetkých, ktorí sa na prezentáciu dostavili na poslednú chvíľu,
(platí aj pre preteky štafiet v nedeľu) aby na budúcich podujatiach
dodržiavali určený čas prezentácie, prišli včas a nekomplikovali situáciu.
Pretekári mali pred štartom k dispozícii warm-up mapku. V štartovom
koridore bola na zobrazenie časov, zostávajúcich do štartu pretekára
použitá aplikácia na tabletoch, pretekári boli k svojmu štartu vyzývaní aj
ústne.
Keďže preteky boli zároveň kvalifikáciou na MSR v knock-out šprinte,
hlavný rozhodca vyriešil nesúlad medzi článkom 16.3. Pravidiel OB
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(zmeškaný štart) a článkom 2.7.13. Súťažného poriadku v OB (zmeškaný
štart v knock-out šprinte) uplatnením postupu podľa Pravidiel OB. Do
budúcna je potrebné tento nesúlad odstrániť.
Na tratiach pretekov boli dva zakázané priechody, vyznačené v mapách
aj v teréne. Oba boli obsadené rozhodcami, ktorí pretekárov upozornili
v prípade, že vošli do zakázaného priestoru. Všetci dotknutí pretekári
svoj omyl napravili a zakázaný priestor obehli – nikoho nebolo potrebné
diskvalifikovať. Tento prístup bol zvolený najmä kvôli prechodu cez
objekt pamätníka SNP, kde prebiehanie pretekárov považujeme za
nevhodné vzhľadom na pietny charakter miesta.
Priebežné výsledky pretekov neboli k dispozícii v tlačenej forme, boli
priebežne zverejňované na webe. Vzhľadom na rozvoj používaných
technológií odporúčam aktualizovať článok 20.5. Pravidiel OB v kapitole
Meranie času a predbežné výsledky.

Námietky a protesty:

Dva prípady námietok k omeškanému štartu (keď pretekári
argumentovali zlou čitateľnosťou tabletu, resp. nezrozumiteľnou
informáciou, keďže videli na obrazovke súčasne 3 rôzne časy) vyriešil
hlavný rozhodca uplatnením štartového času, prideleného štartovým
rozhodcom. Do budúcna je vhodné v pokynoch podrobne popísať
spôsob zobrazenia časov v štartovom koridore.
Protesty podané neboli.

V Banskej Bystrici 19.6.2021
Martin Václavík, hlavný rozhodca

