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Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava

PROTOKOL pretekov RAČIANSKY SÚČET 2022
Slovenský rebríček jednotlivcov v orientačnom behu, INOV-8 Cup 2022

Usporiadateľ:

Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, Bratislava

Technické zabezpečenie: TJ RAPID Bratislava, oddiel orientačného behu, www.tjrapid.sk
Termín:

25.6.2022 (sobota) národné rebríčkové preteky INOV-8 na stredných tratiach.
26.6.2022 (nedeľa) národné rebríčkové preteky INOV-8 na dlhých tratiach.

Klasifikácia:

Otvorené, denné preteky jednotlivcov na stredných a dlhých tratiach s určeným
poradím kontrolných stanovíšť.

Centrum pretekov: ZŠ Tbiliská, Bratislava – Rača v priestoroch prízemia ZŠ Tbiliská a školského
dvora, kde boli k dispozícii šatne, sprchy a toalety. K dispozícii boli aj 2 kusy
mobilných toaliet.
Priestor pretekov sa nachádzal SV od centra pretekov, pričom juh mapy bol
lemovaný vinohradmi kadiaľ trate neviedli. Trate boli situované celé v lese,
jedine cieľ sobotných pretekov bol v severnej časti vinohradov.
Opis terénu:

Po oba dni listnatý les, väčšinou dobre priebežný s množstvom komunikácií.
Priestor pretekov je členitý s výškovým rozdielom do 300 m. V sobotných
pretekoch bol priestor pretekov tvorený množstvom násypov a kameňov,
s veľkým množstvom terénnych detailov.
Priestor nedeľných pretekov zasahoval do tohto typu terénu len pre kategórie
s dlhšími traťami. Kratšie trate boli postavené v dobre priebežnom, ale svahovom
lese s občasnými terénnymi detailami, v spodnej časti tvorili okraj mapy
vinohrady.

Mapy:

Sobota: Mníchov vrch, mierka 1: 10 000, ekvidištanta 5m, formát A4
Nedeľa: Pod Sakrakopcom 1, mierka 1: 15 000, ekvidištanta 5 m, formát A4
Pod Sakrakopcom 2, mierka 1: 10 000, ekvidištanta 5 m, formát A3
Pod Sakrakopcom 3, mierka 1: 10 000, ekvidištanta 5 m, formát A4
Mapovali Mirek Sykora a Milan Petrinec – jar 2020 a Róbert Miček – jar 2022,
kreslené podľa ISOM 2017. Vytlačené na papieri Pretex. V sobotu sa mapy v cieli
odoberali a vydali sa pretekárom v nedeľu po ukončení štartu.
Obrázková trať: ZŠ Tbiliská, formát A5, mierka 1:2200, ekvidištanta 1m pre
obidva dni. Tieto mapy sa v cieli neodovzdávali.

Funkcionári pretekov:

sobota 25.6.2022:
riaditeľ pretekov:
hlavný rozhodca:
staviteľ tratí:
vedúci štartu:
vedúci cieľa:
tajomníčka:
SI technika:

Dušan Formanko
Beáta Vávrová, R2
Marián Mikluš
Milan Mazúr, R1
Michal Eliáš
Svetlana Puls
Mikuláš Šabo, Tomáš Jánoška

nedeľa 26.6.2022:
riaditeľ pretekov:
hlavný rozhodca:
staviteľ tratí:
vedúci štartu:
vedúci cieľa:
tajomníčka:
SI technika:

Dušan Formanko
Milan Petrinec, R1
Juraj Šmelík
Milan Mazúr, R1
František Priesol
Svetlana Puls
Mikuláš Šabo, Tomáš Jánoška

Jury:

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

Po oba dni mali pretekári na štarte a aj v cieli po dobehu k dispozícii pitnú
vodu. Pretekov sa zúčastnilo 155 pretekárov v sobotu a 129 pretekárov
v nedeľu. Pretekov na Obrázkovej trati sa celkovo zúčastnilo 27 detí.
Preteky prebehli bez technických a organizačných problémov, podľa vopred zverejneného časového
harmonogramu. K žiadnemu časovému posunu neprišlo. K dispozícii bola profesionálna zdravotná
služba SČK ktorá ošetrila niekoľko drobných odrenín.
Parametre tratí svojou náročnosťou a dĺžkami tratí zodpovedali danému typu pretekov vo väčšine
kategórií. Mylný odhad pohybu v skalnatých pasážach a orientačnej náročnosti pretekov spôsobil
prekročenie predpokladaného časového limitu v sobotu v kategóriách M 21-E a W 21-E.
Počasie v sobotu po rannom daždi bolo polojasné, teplota 28-30º C, v nedeľu jasno a teplo. až 33º C
v tieni. V nedeľu boli na tratiach 4 občerstvovacie stanice, s dostatočným množstvom pitnej vody.
V cieli po dobehu pretekov pretekári obdržali čistú pitnú vodu.
Pre deti bola postavená v centre pretekov Obrázková trať, vždy iná pre každý deň.
Vyhlásenie výsledkov ako súčet oboch víkendových pretekov prebehlo v centre pretekov 26.6.2022
o 14.00 hod. Podmienkou vyhodnotenia kategórie bol štart najmenej troch pretekárov v každých
pretekoch.
Hodnotenie pretekov:

Schvaľovacia doložka:

Dušan Formanko
riaditeľ pretekov

Hlavní rozhodcovia schválili výsledky oboch pretekov v celom rozsahu.

Beáta Vávrová R2, Milan Petrinec R1
hlavní rozhodcovia

PARTNERI PRETEKOV:

