PROTOKOL
z pretekov:

OTVORENÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V ORIENTAČNEJ CYKLISTIKE
NA STREDNÝCH TRATIACH /MIDDLE/ A DLHÝCH TRATIACH /LONG/ 2022
4. a 5. KOLO ČESKÉHO POHÁRA MTBO
PRETEKY V RÁMCI RAKÚSKEHO A MAĎARSKÉHO POHÁRA
PRETEKY V ORIENTAČNEJ CYKLISTIKE PRE ŠIROKÚ VEREJNOSŤ
Vyhlasovateľ: Slovenský zväz orientačných športov
Organizátor a technické zabezpečenie: ŠK VAZKA Bratislava v spolupráci s KOB START Blansko
Dátum a klasifikácia:
sobota 28.5.2022 štart 00:00=13:00 hod., časový limit 120min.
MSR v OC na stredných tratiach, 4.kolo Českého pohára, 3. kolo Rakúskeho pohára, Maďarský pohár,
verejné preteky
nedeľa 29.5.2022 štart 00:00=9:30 hod., časový limit 180min
MSR v OC na dlhých tratiach, 5.kolo Českého pohára, 4. kolo Rakúskeho pohára, Maďarský pohár,
verejné preteky
Centrum a miesto pretekov: Šaštín-Stráže, rekreačná oblasť Gazárka
Terén a mapy: prevažne rovinatý, miestami zvlnené pasáže s krátkymi strmými výjazdami a zjazdami,
pieskový podklad, hustá sieť ciest a chodníkov.
Sobota: Šaštínsky les, e=2,5m, 1:10000/A5: MW10, /A4: MW11/ A3: MW14,M60, M70,
W17,W21B,W40,W50,W60,open, open E-bike, 1:15000/A3 ostatné kategórie
Nedeľa: Šaštínsky les, e=2,5m, 1:10000/A5: MW10, A4: MW11, 1:15000/A4: MW14, A3 :
W14W21B,W40, W50, W60, open, A3 obojstranná: ostatné kategórie
Realizačný tím:
riaditeľka pretekov: Katarína Müller Papugová,
hlavný rozhodca: Barbora Šmelíková
stavba tratí: Matej Müller /sobota/, Peter Mlynárik /nedeľa/
tajomník: Eva Králová
mapa a grafika: Miroslav Lago
správca webstránky: Juraj Opršal
vedúci štartu: Milan Kováč
vedúci cieľa: Ľubomír Ančic
časomiera: Tomáš Jánoška, Mikuláš Šabo
Jury:
Miroslav Rygl, Pavel Štáfek, Petr Jašík
Hodnotenie pretekov:
Preteky prebehli v súlade so stanoveným časovým harmonogramom.
Počasie bolo jasné a polooblačné, teplota cca 21°- 24°C. Nikto sa nezranil. V cieli bola zabezpečená
záchranná služba. Diskvalifikáciu niektorých pretekárov zapríčinil prechod zakázaným územím
vyznačeným v mape, ktorý bol pod dohľadom rozhodcov, ktorí prechod cez zakázané územie
zdokumentovali.
V cieli pri vyčítaní bol pretekárom k dispozícii iontový nápoj a pitná voda. Mapy boli vytlačené na
vodeodolnom papieri PRETEX.
sobota: odštartovalo 359 pretekárov, diskvalifikovaní: 34 pretekárov.

Dodatočne bola diskvalifikované 2 pretekárky v kat. W21B a W40 za prechod cez les medzi
kontrolami: č. 55 a 33. Smerné časy boli v hlavných kategóriách dodržané - na hornej hranici,
v niektorých veteránskych kategóriách na dolnej hranici a pár minút pod ňou . Ocenení pretekári
dostali medaile a vecné ceny. Neboli podané žiadne protesty.
nedeľa: odštartovalo 354 pretekárov, diskvalifikovaní: 26 pretekárov.
Smerné časy boli v hlavných kategóriách dodržané – okrem M21E - prekročené o 5min. a W21E o 2
min., v kat. M60 dosiahnutý víťazný čas bol o 9min. kratší ako smerný čas . Ocenení pretekári dostali
medaile a vecné ceny. Neboli podané žiadne protesty. Jeden mladý pretekár v kat. M10 sa stratil, na
miesto pretekov ho v poriadku priviezla policajná hliadka po cca 166 min.
Zhrnutie:
Preteky prebehli úspešne aj vďaka našim partnerom a sponzorom, vďaka patrí : SZOŠ a ČSOS,
českému klubu KOB START Blansko, mestu Šaštín-Stráže, rekreačnej oblasti Gazárka, Lesy SR, CHKO
Záhorie, spoločnostiam a jednotlivcom : SOITRON, METROSTAV, AONE, víno MASARYK, tlačiareň VBA,
Patrónsky pivovar, pivovar Stupavar, ELEVEN, Spusta kaviareň, Kytička, Johnny servis, Záchranná
služba.
Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným organizátorom, ktorí prispeli k úspešnému priebehu
pretekov.
Schvaľovacia doložka:

Hlavný rozhodca schválil výsledky pretekov v plnom rozsahu.

V Bratislave 30.5.2022
hlavný rozhodca: Barbora Šmelíková
riaditeľ pretekov: Katarína Müller Papugová

