
Protokol

z pretekov SNEŽIENKY A MACHRI 2023
4. kolo oblastného rebríčka Západnej oblasti v OB

Organizátori: ŠK Sandberg Bratislava

Dátum konania: 4. marca 2023 (sobota)

Klasifikácia: Otvorené, denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu
s pevným poradím kontrol.

Centrum pretekov: Bratislava Kramáre. Dom kultúry Kramáre, Stromová 18

Opis terénu: Zástavba rodinných domov a sídlisko vo svahu. Kopcovitý terén,
90% tratí spevnené plochy.

Raziaci systém: SportIdent SI Air+

Mapa: Kramáre, 1:4 000, kategórie MW55- mierka 1:3000, e 5 m

ISSOM 2007, stav február 2016, autor: Martin Jonáš
aktualizácia január 2023, ISSprOM 2019
papier Pretex

Funkcionári: Riaditeľ pretekov: Veronika Prutkayová
Stavba tratí: Marek Urban
Hlavný rozhodca: Barbora Vorlíčková
Časomiera, štartovky, výsledky: Martina Brňáková
Prezentácia: Marta Jonášová
Vedúci štartu: Emil Kukurugya
Vedúci cieľa: Peter Vorlíček
Detská trať: Edita Máčajová

Hodnotenie:

Pretekalo sa podľa Pravidiel OB platných od 1.2. 2023 za slnečného, ale chladného
jarného počasia. Časový harmonogram pretekov bol dodržaný.
Neboli vznesené žiadne vážne námietky  a protesty. Počas pretekov neboli
oznámené žiadne zranenia zo strany pretekárov.
Na pomerne frekventovanej ulici sme mali 4 organizátorov, ktorí na rôznych
miestach dohliadali a zabezpečovali bezpečný prebeh pretekárov cez cestu.

Pretekov sa zúčastnilo 145 pretekárov.



Pre malé deti bola pripravená obrázková trať v blízkosti štartu a cieľa pretekov. Tejto
sa zúčastnilo 25 malých pretekárov.

Vyhlásené boli všetky deti v kategórii MWR, M10 (vo W10 sme nemali žiadnu
účastníčku), prví traja pretekári v kategóriách MW12,MW14 a MW16 a víťazi v
ostatných kategóriách.

Vyhlásenie výsledkov prebehlo v predpokladanom čase o 12:15.

Ďalšie poznatky a skúsenosti z organizácie pretekov:

V Pokynoch je potrebné vopred zadefinovať  mód štartovacej  a cieľovej jednotky (SI
Air +.), na čo sme zabudli.
Štart bol nastavený na kontaktné razenie, takže sa niektorí pretekári museli vrátiť po
upozornení organizátora, že bezkontaktné razenie nie je aktivované.
V cieli sme mali bezkontaktné razenie, takže tam nevznikol problém.

Napriek snahe o čo najvhodnejšie umiestnenie čísel kontrol na mape sme mali
sťažnosť, že číslo prekrylo možný postup.

Výsledky boli schválené hlavným rozhodcom a sú zverejnené na:
https://is.orienteering.sk/competitions/1772/results/551

Barbora Vorlíčková Veronika Prutkayová
hlavný rozhodca riaditeľ pretekov


