PROTOKOL Z PRETEKOV SNEŽIENKY A MACHRI
8. kolo oblastného rebríčka v šprinte v OB - Západná oblasť SZOŠ
Oblastné majstrovstvá šprintových štafiet v OB
Wiener- und NÖ Meisterschaft über die Sprint-Distanz und Mixed Sprint-Staffel 2017
Organizátor:

Slovenský zväz orientačných športov a ŠK Sandberg Bratislava, WOLV, NOLV,
ASVÖ, OL-Carnuntum a mesto Bad Deutsch-Altenburg.

Dátum konania:

26. 3. 2017

Klasifikácia pretekov:

Otvorené, denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu v šprinte a
v šprintových štafetách s pevným poradím kontrol.

Centrum a miesto pretekov:

Bad Deutsch-Altenburg, Rakúsko. Centrum pretekov: futbalové
ihrisko.

Opis terénu:

Ulice, mestská zástavba, park, les.

Počasie:

polojasno až jasno, veterno, 8 - 11°C

Funkcionári pretekov:

riaditeľ:
Richard Balogh, R2
hlavný rozhodca Rakúsky zväz : Gottfried Tobler
hlavný rozhodca za SZOŠ:
Rado Jonáš, R1
stavba tratí
Rado Jonáš R1 šprint,
Marek Urban R3 šprintové štafety
vedúci cieľa:
Peter Vorlíček
vedúci štartu:
Emil Kukurugya
detský pretek:
Hanka Baloghová
štartovka a meranie časov:
Marek Urban, Martina Brňáková
pokladňa a financie:
Marta Jonášová

Mapa:

Bad Deutsch Altenburg, 1:5000, e=2m,
L. Barták, R. Jonáš, stav: 2017

Hodnotenie pretekov:

Prezentácia bola rozdelená, osobitne pre Rakúsko a osobitne pre SZOŠ.
Priebeh prezentácie bol plynulý, ale nebol dodržaný časový
harmonogram prezentácie, čo viedlo k zaradeniu niektorých pretekárov
až na koniec štartovej listiny.

ISSOM 2007,

autori:

Kategórie boli oddelené pre Viedeň, Dolné Rakúsko a Slovensko
z dôvodu veľkých rozdielov vo vekových kategóriách.
.
Ústne námietky ani protesty neboli počas pretekov podané, zranenia
neboli hlásené.
Na pretekoch sa vyskytli nasledovné momenty pre poučenie:
- Nebola zapnutá cieľová krabička na preteku štafiet, čo viedlo
k situácii, že pretekár hlavnej kategórie, ktorý prišiel prvý do cieľa
nemal zápis v SI čipe z dôvodu dlhšieho času na razenie ako je
zvyčajné, pričom na mieste bol hluk od okolitých pretekárov a
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divákov. Keďže situácia nastala z dôvodu chyby na strane
organizátora, nebol pretekár diskvalifikovaný.
Časový harmonogram štafiet bol napätý z dôvodu dlhého
vyhlasovania pretekov šprintu rakúskou stranou.
Na pretekoch štafiet zobral pretekár kategórie MWM -16 (č. 62)
mapu susednej štafete (č. 63), čo viedlo ku diskvalifikácii tímu č. 62.
Postihnutá štafeta (č. 63) dostala náhradnú mapu, potrebný čas na
vydanie novej mapy nebol do výsledného času tejto štafety
započítaný a štafeta č. 63 bola klasifikovaná. Je potrebné mať vždy
náhradné mapy, aj keď nie je potrebné, aby boli z každej farsty.
Pred pretekmi šprintu sa v lese s kontrolami prechádzal rakúsky
pretekár zo seniorskej kategórie, ktorý bol následne po absolvovaní
svojej trate v pretekoch šprintu postavený mimo poradie.
Na šprint dal organizátor do pokynov dĺžky tratí merané po čiare,
správne sa majú udávať dĺžky merané po ideálnom postupe
(Pravidlo 16.3 IOF), v pretekoch šprintu to môže byť výrazný
rozdiel.
Na pretekoch šprintu sa vyskytla situácia, keď bola na mape
zobrazená otvorená bránka a v skutočnosti bola zavretá, ale nie
zamknutá, dala sa normálne otvoriť. Poučenie je, že ju má
organizátor upevniť v otvorenej polohe, aby nevznikali pochybnosti
o možnosti prechodu.
Po ukončení v deň pretekov bola mailom podaná námietka R.
Navrátila voči umiestneniu štafiet RBA v kategórii MWM 17a MWM-16, kde bežali ich členovia v poradí M-M-W, prípadne WM-M, čo sa v propozíciách neuvádzalo. Pravidlá OB, Súťažný
poriadok ani Vykonávacie predpisy nestanovujú poradie členov
štafiet v prípade oblastného rebríčka, teda tieto pravidlá neboli
porušené. Uvedené dve štafety odbehli rovnakú trať ako ostatné
štafety. Ku zámene pretekárov oproti štartovnej listine neprišlo.
Nehodnotíme dôvod prečo RBA postavilo takto svoje dve štafety,
v každom prípade je chybou organizátora, že neopravil poradie
jednotlivých členov týchto dvoch štafiet ešte pred štartom z dôvodu
dosiahnutia súladu s propozíciami a pokynmi, za čo sa všetkým
ospravedlňujeme. Berúc do úvahy vyššie uvedené skutočnosti sme
sa rozhodli tieto dve štafety nediskvalifikovať. Poučenie pre
organizátora je jasne napísať propozície a pokyny a následne ich aj
dodržiavať, prípadne vopred jasne stanoviť aj trest diskvalifikácie
v prípade porušenia stanoveného pravidla.
V pretekoch štafiet bolo diskvalifikovaných celkom 14 pretekárov
na dvojici kontrol 72 a 73 z dôvodu omylu na strane pretekára.
Pravidlá boli v tomto prípade dodržané. Vyšší počet diskvalifikácií
je dôvodom na zamyslenie pre pretekárov na lepšiu kontrolu kódov
a mapy v preteku a pre organizátora ako postaviť kontroly vedľa
seba. V každom prípade hodnotím, že kontroly boli dosť odlišné
a dosť ďaleko od seba.

Mapy boli vytlačené na vodovzdornom papieri Pretex.

Na pretekoch šprintu sa zúčastnilo celkovo z oboch krajín 421
pretekárov a na pretekoch štafiet 108 tímov. Bola zabezpečená zdravotná
služba, bufet, obchod s O-potrebami, WC a voda na umývanie. Preteky
prebehli za neobmedzenej premávky, na hlavných cestách boli
umiestené tabule Pozor bežci!
Pre deti boli zorganizované detské preteky na obrázkovej trati.
Schvaľovacia doložka:

Preteky prebehli podľa pravidiel OB SZOŠ, Súťažného poriadku SZOŠ
a Vykonávacích predpisov SZOŠ na rok 2017.
Hlavný rozhodca schválil výsledky v plnom rozsahu.

V Bratislave, 27. 3. 2017

Rado Jonáš, HR

