Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov
TJ Slávia Farmaceut Bratislava
POKYNY
6. kolo Oblastného rebríčka v orientačnom behu.
JARNÝ ELIXÍR
Organizátor: Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov
Technické zabezpečenie: TJ Slávia Farmaceut Bratislava
Dátum: 8.5.2019 (streda)
Klasifikácia: otvorené denné preteky v Knokaut šprinte (KO šprint), s určeným poradím kontrolných
stanovíšť.

Kategórie:
Kategórie KO šprint: M-16, M 17-, M 40-, W-16, W 17-, W 40Kategórie RD, M,W-10, M-12, W-12 a OPEN. otvorené denné preteky jednotlivcov s určeným

poradím kontrol na štandardnej trati
Centrum pretekov: Základná škola Alexandra Dubčeka Majerníkova 62, Bratislava.
Mapy:
ROVNICE – SEVER, stav jar 2019, mierka 1:4 000, e=2,5m. autor: Pavol Bukovac, veľkosť A4
KOLOTOČ stav jar 2019, mierka 1:4 000, e=2,5m, autor: Pavol Bukovac, veľkosť A5
KnockOut stav jar 2019, mierka 1:4 000, e=2,5m, autor: Pavol Bukovac, veľkosť A5
Všetky použité mapy sú mapy pre orientačné športy podľa normy ISSOM 2007. Mapy boli
tlačené na vodeodolný papier.
Opis terénu: sídlisková zástavba.
Raziaci systém: Sportident.
Funkcionári pretekov:
Riaditeľ pretekov: Hana Šmelíková
Hlavný rozhodca: Peter Glončák
Staviteľ tratí: Pavol Bukovac
Hodnotenie pretekov:
Preteky sa konali jasného, veterného počasia. Teplota vzduchu sa pohybovala v rozmedzí 1115 °C.
Kategórie RD, M,W-10, M-12, W-12 a OPEN absolvovali štandardnú trať s určeným poradím kontrol.

Ostatné vekové kategórie absolvovali KnockOut šprint. Hlavnou myšlienkou pretekov Jarný elixír bolo
predstavenie novej šprintovej disciplíny, ktorá bude zaradená do programu 1. šprintových
Majstrovstiev sveta v roku 2020. Pre túto disciplínu zatiaľ neexistujú v SZOŠ vykonávacie predpisy. Do
programu svetového pohára bola táto disciplína 1.krát zaradená na jeseň 2018. Funkcionári pretekov
boli osobne prítomný na usporiadaní pretekov svetového pohára v Prahe, aby získali organizačné
skúsenosti a následne mohli predstaviť tento formát pretekárom na Slovensku. Inšpiráciu na
vytvorenie „pravidiel“ brali z pretekov organizovaných inde vo svete, kde sa tento formát testoval.
Princípom sú vyraďovacie kolá, kontaktnosť, rýchlosť, podobnosť tratí. 1. kolo - kvalifikácia sa beží na
štandardnej šprintovej trati, štart je intervalový. Z kvalifikácie postupuje do semifinále 18 pretekárov.
Z týchto pretekárov sa na základe umiestnenia v kvalifikácii vytvoria rovnocenné semifinálové šestice.
V semifinále každá šestica štartuje z hromadného štartu. Trate môžu byť buď totožné (s možnosťou
rôznych volieb), alebo rovnaké s použitím rozdeľovacích metód, alebo podobné (farstované). Z každej
semifinálovej šestice postupujú do finále dvaja najlepší. Vo finále štartuje jedna finálová šestica.
Pretekári si v poslednej minúte na štarte v časovom intervale cca 30 sekúnd vyberajú trať z troch
možných alternatív. Navzájom na seba nevidia, nekomunikujú. Môže sa stať, že všetci bežia na
rovnakej trati. Semifinálové a finálové trate sú kratšie asi o 50 %.
Na pretekoch Jarný elixír bol formát pretekov prispôsobený pre rôzne vekové kategórie a zároveň bol
formát rozšírený o finále B a finále C, aby nepostúpivší pretekári mali možnosť súťažiť o ďalšie
umiestnenie a hlavne aby mohli za zaplatené štartovné absolvovať ďalšie kolá pretekov. Kategórie boli
navrhnuté tak, aby mali potenciál aspoň 20 pretekárov. Toto sa však nepodarilo naplniť. Účasť bola
veľmi nízka. V záujme zachovania princípu vyraďovania a súťaživosti boli postupové pravidlá upravené
pre nižší počet pretekárov kategórii tak, aby aj pretekári v málo obsadenej kategórii museli bojovať
o postup do semifinále a následne do finále. Uspokojivo obsadená bola iba kategória M-16, v ktorej
štartovalo 20 pretekárov. V ďalších kategóriách boli počty nižšie, do semifinále teda postupovalo
z kvalifikácie iba 12, resp. 8 pretekárov a do finále v niektorých kategóriách iba 4 pretekári. O počte
postupujúcich boli pretekári vopred informovaný v dokumente Usmernenia.
Protesty neboli podané žiadne. Keďže išlo o úplne novú disciplínu, otvorila sa živá diskusia ohľadom
spresnenia pravidiel. Harmonogram pretekov bol dodržaný. Vyhlásenie výsledkov bolo iba pre
kategórie KO-šprintu. Ocenení boli prví traja pretekári v každej kategórii vecnými cenami a víťazi získali
finančnú odmenu. Všetky deti do 12 rokov, ktoré absolvovali trať v dopoludňajších hodinách boli
odmenené za účasť v pretekoch hneď v cieli, kde dostali drobnú sladkosť a ovocie.
K závažným zraneniam nedošlo, ošetrovaná bola iba jedna odrenina.
Schvaľovacia doložka:
Hlavný rozhodca schválil výsledky pretekov v plnom rozsahu.

Riaditeľ pretekov:
Hana Šmelíková

Hlavný rozhodca:
Peter Glončák

