
Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, Bratislava.

PROTOKOL Z PRETEKOV

Protokol z pretekov: 18.Trojkráľové parkové preteky v orientačnom behu, 1. kolo Oblastného rebríčka     
                                                    oblasti  Západ 2017

Vyhlasovateľ: Západná oblasť  Slovenského zväzu orientačných športov

Technické zabezpečenie: Klub orientačného behu Sokol Pezinok

Dátum:   6.1.2017, piatok

Klasifikácia pretekov: Otvorené denné preteky jednotlivcov s určeným poradím KS                               
                                               
Centrum a miesto pretekov: Pezinok, Malacká cesta 63 - Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela

Opis terénu: Typický malokarpatský, kopcovitý s množstvom terénnych tvarov, ciest, kameňov
po  vinohradníckej  činnosti,  časť  v  zastavanej  oblasti  a  areáli  nemocnice.
Začiatočnícke  kategórie  najmä  areál  nemocnice.  Nebezpečné  skalné  zrázy  boli
ohraničené v teréne žltými  stužkami .

Mapa: “Pinelka 2016” 1: 5000 , E 5 m, stav december 2016, autor Štefan Noga, revízia Ch.
Heffner, M. Pätoprstý, D. Ditri, M. Topor, M. Tomašovič , formát A4,

 
Funkcionári pretekov: riaditeľ pretekov: Pavol Poláček, R1

hlavná rozhodkyňa: Beata Vávrová , R1 
staviteľ tratí:  Michal Tomašovič
vedúci štartu: Andrej Mikloš
vedúci cieľa: Pavol Kebis

Jury: Jury nebola zostavená, nakoľko nebol podaný žiadny protest. 

Hodnotenie pretekov: Preteky sa uskutočnili za mrazivého počasia, vzhľadom na sneženie pred pretekmi 
bol terén pokrytý snehovou vrstvou, našťastie k úrazom nedošlo a zdravotná služba
nemusela zasahovať. Zúčastnilo sa 150 pretekárov, ktorým bola k dispozícii chodba
pri rehabilitačnom oddelení nemocnice a teplý čaj. Preteky prebehli bez problémov, 
námietka ani protest neboli podané, avšak objavili sa neformálne pripomienky 
jedného pretekára k umiestneniu kontroly s kódom číslo 45. Pre najmenšie deti bola
zorganizovaná obrázková trať na zhromaždisku. Traja pretekári boli diskvalifikovaní
a jedna pretekárka bežala mimo súťaž.
Pretekár M-10, Matúš Mikloš, nemal orazený štart, check mal v čase 38:07 -> štart 
mu bol zaznamenaný v čase  38:00 min., pretekár  M19-, Peter Mlynárik, nemal 
orazený štart ani check ->štart mu bol  zaznamenaný v čase  00:00. Uvedení dvaja 
pretekári neboli diskvalifikovaní.

                                                   Časový harmonogram bol dodržaný. 
Po  pretekoch  prebehlo  vyhlásenie  výsledkov.  V kategóriách  RD,  M,W-10  boli
odmenení všetci pretekári, v kategóriách M,W-12, 14, 19 prví traja a v ostatných
kategóriách boli odmenení prví traja pretekári.

Schvaľovacia doložka:              Hlavná rozhodkyňa schválila výsledky v plnom rozsahu.

                                        
                                          
 riaditeľ pretekov                                 hlavná rozhodkyňa
 Pavol Poláček ,R1                                         Beata Vávrová, R1
                                                         

.


