Slovenský zväz orientačných športov
PROTOKOL Z PRETEKOV
Protokol z pretekov:

Spoznaj svoj les
9. kolo Oblastného rebríčka 2016

Organizátor:

ŠK Sandberg Bratislava a Mestská časť Bratislava – Nové Mesto

Dátum:

29.05.2015 (nedeľa)

Klasifikácia pretekov:

Otvorené, denné preteky jednotlivcov s určeným poradím KS a elektronickým
razením Sport Ident. Špeciálne trate pre verejnosť, ktoré boli stužkované.

Centrum pretekov:

Horáreň nad Peknou cestou. Súradnice GPS: 48.2073296, 17.1190653

Opis terénu:

Malokarpatský listnatý les, dobre priebežný, ryhy, hustá sieť komunikácií, množstvo
plochých kôpok, hrebienkov a žulových kameňov. Miestami tráva v lese, na
rúbaniskách vysoká tráva, maliny alebo černice, veľa vývratov.

Mapa:

Malá Baňa, M = 1 : 10 000, E = 5 m, stav 02/2015, podľa normy ISOM 2000,
mapoval Anton Kniebugl. Drobné aktualizácie jar 2016. Úroveň zmapovania porastov
nezodpovedala realite, základné veľké tvary však sedeli. Veľké a čerstvé vývraty
neboli zmapované, miestami pri kontrolách ale doplnené.

Funkcionári pretekov:

Hodnotenie pretekov:

Riaditeľ pretekov:
Hlavný rozhodca:
Vedúci štartu:
Vedúci cieľa:

Richard Balogh
Marek Urban
Emil Kukurugya
Štefan Brňák

Stavba tratí:

Martin Jonáš

Preteky prebehli podľa stanoveného časového harmonogramu, počasie bolo pekné,
slnečné, teplota okolo 25°C. Zúčastnilo sa 194 pretekárov, z toho 41 verejnosť a 21
RD. Výsledky boli zverejnené v ten istý deň na stránke Sandberg a medzičasy na
WinSplits. Zdravotná služba nemusela ošetrovať ani jedno zranenie.
Vďaka peknému počasiu a obľúbenej lokalite prišlo oveľa viac verejnosti ako bolo
prihlásených a rezervných máp nebolo dosť (10 ks N1 a 10 ks N3). Mapy sme chceli
dotlačiť na farebnej tlačiarni, ale došla náplň a tlačiareň odmietla akceptovať novú,
originálnu. Tak sa začal tvoriť rad na vyčítanie a niekoľkým pretekárom neboli
vytlačené medzičasy. Neskôr sa ale tlačiareň podarilo spojazdniť a všetkým, ktorí
mali záujem, boli medzičasy vytlačené dodatočne. Chýbajúce mapy boli vyriešené
dokreslením tratí na čisté mapy. Nabudúce treba rátať s väčšou rezervou máp pre
verejnosť a zabezpečiť si záložnú techniku.
Námietky ani protesty neboli podané.
Ďakujeme Mestskej časti Nové Mesto a Mestským lesom Bratislava za podporu
medailami a vecnými cenami.

Schvaľovacia doložka:

Richard Balogh
2016.06.02
09:33:03 +02'00'

Hlavný rozhodca schválil výsledky pretekov v plnom rozsahu.

........................, riaditeľ pretekov

........................., hlavný rozhodca

