Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov
12. kolo Oblastného rebríčka 2014

Spoznaj les nad svojim sídliskom - PROTOKOL
Organizátor:

ŠK Sandberg Bratislava v spolupráci s MiU Bratislava Nové Mesto

Klasifikácia:

Otvorené, denné preteky jednotlivcov s určeným poradím KS a elektronickým
razením Sport Ident.
Špeciálna trať pre verejnosť s razením do papierových preukazov.

Dátum a štart:

7. 6. 2014 (sobota) 00:00 = 10:00 hod.
Voľný výber štartového času so zachovaním intervalu 1 min medzi pretekármi
na rovnakej trati.

Zhromaždisko:

Lúčka v lese nad Peknou Cestou. Súradnice: 48.199178,17.127596

Kategórie
a parametre tratí:
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Pozn.

jeden úsek značený červeno
jeden úsek značený červeno
celá trať značená žltou

reg. číslo SZOŠ 14.30.O, Veľký Varan, 1 : 7 500, 5 m, stav 02/2014,
podľa kľúča ISSOM, Obrázková trať SZOŠ 14.39.V, Varan, 1 : 2 000, 5 m, stav
02/2014

Terén:
Malokarpatský podhorský terén, kamenice, ryhy, vinohrady, hustá sieť
komunikácií. V lese bol vzhľadom na ročné obdobie viac-menej súvislý podrast
netýkavky malokvetej (Impatiens parviflora), černičia (Ostružina černicová Rubus hirtus) a trávy mednička najvyššia (Melica Altissima). V podraste sú skryté
popadané konáre a stromy, na niektorých miestach sa vyskytuje pŕhľava
dvojdomá (Urtica dioica).
Staré zanedbané vinohrady v mape kreslené svetlejšou žltou, v teréne je to v
skutočnosti vysoký (miestami do 1,5-2 m) porast trávy, miestami aj černičia.
Severná časť mapy je staršia, niekde nie sú zakreslené podrasty, ktoré sťažujú
beh, a taktiež nie sú zakreslené všetky vývraty. Južná časť mapy je novšia,
vývraty sú väčšinou zakreslené.
Funkcionári:

riaditeľ pretekov: Richard Balogh
hlavný rozhodca: Radoslav Jonáš, R1
stavba tratí: Richard Balogh a Radoslav Jonáš
tajomník: Marek Urban (prihlášky, výsledky, prezentácia)

Stručné zhodnotenie priebehu pretekov:
Preteky prebehli podľa stanoveného časového harmonogramu na mapách
zodpovedajúcej kvality. Počasie bolo slnečné, teplé bez vetra, teplota okolo 28 °C.
Drobné úrazy (oškreniny, škrabance) ošetrené na mieste, jedna vyvrtnutá noha.

Na pretekoch sa zúčastnilo 128 pretekárov zo Slovenska, z toho 24 v kategórii RD
a 10 v kategórii N3 (Verejnosť).
V kategórii M-12 bol podaný protest na prebeh pretekára cieľom a dodatočné
razenie KS 100. Keďže daný pretekár neorazil pri prebehu cieľom cieľovú kontrolu,
nebol tým pádom zaznamenaný cieľový čas a pretekár de iure neprešiel cieľom a
neodovzdal informácie pretekárom, ktorí ešte v lese neboli, mohol sa vrátiť do
terénu. Protest bol preto zamietnutý.

Rado Jonáš
hlavný rozhodca

Richard Balogh
riaditeľ pretekov

