PROTOKOL
Otvorené majstrovstvá Slovenskej republiky v orientačnom behu, disciplína
šprint – Memoriál Petra Polónyiho
a
Slovenský rebríček jednotlivcov v orientačnom behu na dlhých tratiach
Usporiadateľ:
Technické zabezpečenie:
Centrum pretekov:
Dátum:
Mapa:

Opis terénu:

Funkcionári:

Hodnotenie:

Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, Bratislava
Slávia ŽU Žilina, oddiel orientačného behu
Žilina (CZŠ R. Zaymusa), Kunerad (futb. štadión)
11.6.2016, MSR v šprinte
12.6.2016, SRJ na dlhých tratiach
Sobota: Žilina, 1 : 4 000, e = 2,5m, stav jar 2016, autor Jozef Král
Nedeľa: Kunerad zámok, 1 : 15 000, e = 5m pre kategórie M-20,
MW21-, MW35-, Kunerad zámok, 1: 10 000, e = 5m pre ostatné
kategórie, stav jar 2016, autor/revízia Miroslav Sikora
V sobotu mestská zástavba, pešia zóna a parky v centre mesta.
V nedeľu, v časti terénu dobre priebežný podhorský les s terénnymi
detailmi a v časti kopcovitý horský les taktiež s dobrou priebežnosťou.
riaditeľ pretekov:
Peter Vandlíček
hlavný rozhodca:
Jozef Gajdošík
stavitelia tratí:
Jozef Chupek (sobota)
Peter Vandlíček (nedeľa)
Oba preteky sa uskutočnili podľa pravidiel OB a platného SP. Časový
plán štartu (11,30, resp. 9,30) bol dodržaný, vyhlásenie výsledkov
MSR aj SRJ bolo dôstojné a podľa plánu. Použitý bol raziaci systém
SportIdent, časomieru, vrátane štartovných listín a výsledkov,
zabezpečil Marian Kazík. Opisy KS na MSR a lepiaca páska boli k
dispozícii dve minúty pred štartom, opisy KS na SRJ boli vytlačené na
mapách a boli k dispozícií aj na zhromaždisku. V nedeľu boli v teréne
dve občerstvovačky. Sociálne zariadenia boli k dispozícii v budove
CZŠ, resp. miestneho FK, v sobotu aj dve mobilné toalety v priestore
karantény a v nedeľu taktiež dve na priľahlom parkovisku. Núdzové
ubytovanie bolo v telocvični ZŠ Rajecké Teplice. V sobotu bufet
organizátor nezabezpečoval, v nedeľu ho urobil FK. Parkovanie bolo
na parkovisku PZ SR a OC Aupark, resp. na prístupovej ceste
k štadiónu FK. Lekárska služba bola zabezpečená prostredníctvom
lekárky, ktorá ošetrila za oba dni len niekoľko odrenín.
Počas MSR sa v MW10C, ktoré nepripúšťajú doprovod, domáhali
niektorí rodičia štartu spolu so svojimi deťmi, hoci v propozíciách
stužkové trate neboli vypísané (viď Pravidlá, čl. 4.4.1). Spôsobilo to
celkom zbytočné problémy a napätie medzi štartérmi a rodičmi.
Problém sa po podaní protestu SKS voči výsledkom W10C riešil na
druhý deň ako námietka tak, že deti s doprovodom boli zaradené do
oficiálnych výsledkov MW10C len mimo súťaž. Z pozície HR
odporúčam riadiacemu orgánu súťaží usmerniť postup organizátora
v prípadoch, keď kluby nerešpektujú propozície a SP. Treba sa tiež
zamyslieť nad tým či môže doprovodná osoba po absolvovaní tejto
kategórie štartovať následne aj vo svojej kategórii. Riešiť treba aj
nadmerné množstvo dohlášok a zmien na prezentácii, ktoré nielenže

Schvaľovacia doložka:

Jozef Gajdošík, v.r.
hlavný rozhodca

komplikujú jej priebeh ale negatívne zasahujú aj do počtu máp,
opisov, čísel, štart. listín (nad bežné rezervy). Nedôstojné a navyše
neoprávnené boli v sobotu reakcie niektorých pretekárov (najmä
maďarských z KYS a TKE) po dobehu na žilinskom námestí pred
zrakmi diváckej verejnosti...
Na sobotné preteky bol podaný protest SKS za porušenie princípu fair
play v kategórii W10C, ktorého riešenie je uvedené vyššie. Ďalšie
protesty či námietky neboli podané a hlavný rozhodca konštatoval, že
preteky splnili kritériá na požadovanú kvalitu a náročnosť.
Hlavný rozhodca schválil výsledky oboch pretekov v plnom rozsahu.

Peter Vandlíček, v.r.
riaditeľ pretekov

