Slovenský zväz orientačných športov
PROTOKOL Z PRETEKOV
Slovenský rebríček jednotlivcov v orientačnom behu

Vyhlasovateľ:

Slovenský zväz orientačných športov

Organizátor:

Klub orientačných športov Ružomberok

Technické zabezpečenie:

Klub orientačných športov Ružomberok

Dátum:

24.5.2014 (sobota) – stredné trate
25.5.2014 (nedeľa) – dlhé trate

Klasifikácia pretekov:

Otvorené denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu na stredných
a dlhých tratiach s určeným poradím kontrolných stanovíšť

Centrum a miesto pretekov:

Po oba dni Vlkolínec, miestna časť Ružomberka.

Opis terénu:

Po oba dni horský terén s väčším prevýšením. V severnej
a severovýchodnej časti veľké množstvo skál a balvanov rozličnej
veľkosti. Zarastené lúky rôznej priebežnosti a priechodnosti. Bývalé
terasovité políčka a medze. Veľké množstvo prevažne starých senníkov.
Les rôznej priebežnosti, riedka sieť chodníkov.

Mapa:

Stredné trate: Pod Sidorovom I., mierka 1:7 500, ekvidištanta 5 m,
rozmer 210 x 297 mm (A4), tlačená na vodeodolnom papieri, stav jar
2014, autor Valter Sohler
Dlhé trate: Pod Sidorovom II., mierka 1:10 000, ekvidištanta 5 m,
rozmer 210 x 297 mm (A4), tlačená na vodeodolnom papieri, stav jar
2014, autor Valter Sohler. Pre niektoré kategórie bola použitá mapa
v rozmeroch 256 x 295 mm, ktorá zobrazovala terén viac na
severovýchod a na juhovýchod.

Funkcionári pretekov:

Jury:

Riaditeľ pretekov:
Hlavný rozhodca:

Valter Sohler
Martin Václavík

Vedúci štartu:
Stavba tratí (sobota):
Stavba tratí (nedeľa):

Andrea Sohlerová
Cyril Fatin
Peter Glončák

nebola zostavená

Hodnotenie pretekov: Preteky prebiehali za teplého letného počasie (teplota 25º C) pri účasti 223
(sobota), resp. 206 pretekárov (nedeľa). Žiadne úrazy neboli organizátorom nahlásené.
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V sobotu bol posunutý nulový štart o 30 minút, dôvodom bolo meškanie s roznášaním
KS v teréne. V nedeľu bol štart posunutý o 15 minút, dôvodom bola neskorá príprava
máp na mapovom štarte.
Pri sobotňajších pretekoch organizátor zabezpečil niektoré KS proti odcudzeniu tým, že
boli priviazané v teréne lankom, prestrčeným cez otvor záznamovej SI jednotky. Lanko
zmenšilo priestor na zasunutie čipov, čo spôsobilo potrebu prácnej manipulácie so
staršími typmi čipov, ktoré vyžadujú úplné zasunutie do otvoru SI jednotky, aby došlo
k záznamu (na rozdiel od novších typov, kde sa stačí priloženie čipu k jednotke). Po
upozornení od pretekárov boli lanká v priebehu pretekov odstránené z KS 100 (zberné
KS). Najväčšie problémy spôsobili lanká deťom v kategóriách W –10R a M –10R, keď
z vyššie popísaných príčin nemali záznam z KS. Preto hlavný rozhodca namiesto
diskvalifikácie riešil situáciu pripočítaním 5 minút k dosiahnutému času.
Pri nedeľňajších pretekoch vzniesol námietku proti svojej diskvalifikácii pre chýbajúci
záznam z KS 43 (zároveň občerstvovacie stanovište) Anton Kniebügl (BBA6401).
Podstatou námietky bolo, že na KS nebol sám a tak jeho prítomnosť na KS môžu
potvrdiť ďalšie osoby. Hlavný rozhodca s poukázaním na Súťažný poriadok, čl. 5.13
námietke nevyhovel.

Po sobotňajších pretekoch Slovenského rebríčka sa popoludní konali score preteky.
Počas pretekov došlo k situácii, ktorá nevrhá dobré svetlo. KS 33 bola postavená pri
plote na severnej strane cintorína. Viacerí (bohužiaľ neidentifikovaní) pretekári
namiesto obiehania cintorína vbehli doň cez otvorenú bráničku v múre na južnej strane
a preliezali plot (2 m vysoký) na severnej strane. Na situáciu upozornil miestny občan,
ktorý už predtým zavolal policajnú hliadku a tiež sa snažil fyzicky brániť pretekárom
v prístupe ku KS.
V tomto prípade sme nepotvrdili povesť, že orientačný beh je šport, ktorému sa venujú
inteligentní ľudia.
Klub orientačných športov Ružomberok vyslovuje poďakovanie Občianskemu
združeniu Vlkolínec za ústretovú spoluprácu pri príprave i v priebehu pretekov.
Ďakujeme tiež všetkým sponzorom ako aj pomocníkom, ktorí pomáhali
organizovať preteky.

Schvaľovacia doložka:

Valter Sohler, riaditeľ pretekov

Pôvodne vypísaný limit 90 minút pri pretekoch na stredných tratiach sa
hlavný rozhodca po zvážení situácie rozhodol dodatočne zrušiť. Vo
výsledkoch sú tak klasifikovaní aj tí pretekári, ktorí dosiahli časy nad 90
minút. Po tejto zmene schválil hlavný rozhodca výsledky v celom
rozsahu.

Martin Václavík., hlavný rozhodca

