
Západná oblasť Slovenského zväzu orientačného behu

MIKULÁŠSKE PRETEKY 2022
16. ročník zábavných pretekov v orientačnom behu pre širokú verejnosť
6. kolo oblastného rebríčka Západnej oblasti SZOŠ v orientačnom behu

Protokol z pretekov

Usporiadateľ: Slovenský zväz orientačných športov - Západná oblasť
Klasifikácia: Otvorené, denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu v šprinte s určeným
poradím kontrolných stanovíšť (KS) a mikulášskou orientačnou pikoškou
Technické zabezpečenie: Športový klub VAZKA Bratislava
Dátum a miesto konania: 4.12.2022
Bratislava, areál FTVŠ UK, Nábrežie arm.gen.L.Svobodu 9
Funkcionári:
Riaditeľ pretekov:Barbora Šmelíková /R1/
Hlavný rozhodca: Stanislava Ančicová
Staviteľ tratí: Peter Mlynárik /R2/
Časomiera: Mikuláš Šabo /R1/, Tomáš Jánoška
Vedúci štartu: Milan Kováč
Vedúci cieľa: Katarína Kováčová
Mikuláš, 3 Anjeli a 2 Čerti
Mapa:
Nábrežná, mierka 1:4000, ekv. 2,5 m, autor Peter Mlynárik, formát A4, stav november
2022, podľa kľúča ISSprOM 2019, vodovzdorne upravená (pretex papier)
pre detskú trať :Vazkársky Mikuláš 2022, mierka 1:1000, ekv. 1m, stav november 2022,
podľa kľúča ISSOM 2007, autor Miroslav Lago, rozmer A5
Opis terénu: univerzitný areál UK a nábrežie Dunaja, terén - rovinatý, parkový, dobre
priebežný, miestami zarastený, hustá sieť spevnených chodníkov a ciest
Zhodnotenie:
Odštartovalo 337 pretekárov na verejných pretekoch, z toho v kategóriách RD, N, Open 120
pretekárov. Na Detskej obrázkovej trati sa zúčastnilo 66 detí.
Preteky sa konali za chladného veterného počasia, priemerná teplota okolo 4°C. Počasie
pravdepodobne odlákalo aj väčší počet prihlásených pretekárov. Pre
pretekárov boli pripravené 2 stany ako šatne a toalety od JOHNNY SERVIS.
Úrazy sme nezaznamenali.
Prezentácia prebehla rýchlo a bez zdržovania. Pretekári, ktorí mali vopred zaplatené štartovné
a nevyžadovali žiadne zmeny, nemuseli prezentáciu vôbec navštíviť.
Štart sa začal presne podľa pokynov a bol organizovaný do 5 koridorov: 4 pre OPEN, N, RD1,
RD2, ktorí mali voľný štartový čas a štart na krabičku a jeden koridor pre ostatné kategórie,
ktoré štartovali podľa štartovky.



Pre kategórie od MW-16 do MW 40- bola pripravená orienťácka pikoška “Mlynkovina” - trať pre
tieto kategórie na začiatku obsahovala voľbu prvých troch kontrol z variantov A,B,C. Od štvrtej
kontroly už bola trať “štandardná”.
Žiadna kontrola nebola ukradnutá, zle umiestnená alebo premiestnená počas pretekov.
Výsledky boli priebežne aktualizované a vyvesené na výveske.
Po dobehnutí bol pretekárom k dispozícii čaj v cieli.
Vyhlásenie výsledkov prebehlo v čase od 12:30 hod, ocenení všetci pretekári v kat. M/W-10,
prví traja M/W-12, .14, -16, -18, Nábor, v ostatných kategóriách len víťazi.
Všetci pretekári boli odmenení Mikulášskym balíčkom a vyhlásení pretekári vecnými cenami.
Balíčky najmenším pretekárom odovzdávali Mikuláš, Anjel a Čert.
Ďakujeme hlavnému partnerovi Bratislavskému samosprávnemu kraju a FTVŠ za poskytnutie
zázemia, mestským častiam Karlova Ves a Staré mesto, mestskej polícii za pomoc a partnerom
DOBRÝ JEŽKO, IMS a MANNER, za tlač máp a ostatných materiálov firme Autrata, za podporu
R.Müllerovi z METROSTAV.SK, drevorezbárovi Bandúrovi za krásne medaile, akad.maliarke
pani T. Žitňanovej za krásny plagát a firme KARAVANY Bratislava za poskytnutie vozidla pre
technické zabezpečenie. Ďakujeme R. Malátkovi z VUKI a.s. za ceny pre pretekárov.
Ďakujeme všetkým organizátorom a ich pomocníkom za úspešný priebeh Mikulášskych
pretekov 2022.
Schvaľovacia doložka: Hlavný rozhodca schválil výsledky pretekov v plnom rozsahu.

Bratislava 7.12.2022

Barbora Šmelíková – riaditeľ pretekov /R1/                      Stanislava Ančicová - hlavný rozhodca


