Zpráva delegáta o průběhu soutěže

42. ročník Kysucký pohár 2017 – sprint, klasická trať 3,5 MHz,
klasická trať 144 MHz
Datum konání:

16. – 18. června 2017

Místo konání:

Šaštín-Stráže, Rekreačné stredisko Gazárka

Pořadatel:

ROB Kysuca n.o., Slovenský zväz ROB, SZR, Asociace ROB ČR

Závodní prostor:

mapa Lásek 1 a 2 a její výřez Gazárka

Propozice byly vydány v dostatečném předstihu, jury závodu byla uvedena v pokynech
zveřejněných na internetu čtyři dny před začátkem závodů. Pokyny, startovní i výsledkové listiny
byly vyvěšeny v prostoru kempu i na startu. Oproti původní verzi pokynů došlo k posunu odchodu
na start, odcházelo se o několik minut dříve. Čas odchodu byl zřetelně opraven ve vyvěšených
pokynech a závodníci byli se změnou seznámeni. Průběžné výsledky byly zveřejňovány v cíli
formou špagátostroje.
Ubytování bylo v chatkách s povlečením, stravování pořadatel nezajišťoval, ale v kempu a okolí
byly restaurace a stánky s občerstvením, což pořadatelé uvedli v propozicích.
Závody probíhaly v bezprostřední blízkosti kempu, na start se odcházelo cca 500 m pěšky, cíl byl
přímo v kempu. Na start se odcházelo hromadně pod vedením pořadatelů, cesta byla vyznačená
fáborky. Běželo se v téměř absolutně plochém terénu protkaném hustou sítí cest. Les byl téměř
v celém prostoru volně průběžný, takže běh mimo cestu byl skoro stejně rychlý jako po cestách.

Sprint
Závod proběhl v sobotu dopoledne. Terén v prostoru závodu byl pro sprint téměř ideální – rovinatý
volně průběžný les téměř bez podrostu a klestí na zemi umožňoval přímé postupy bez nutnosti
obíhání hustníků a terénních překážek. Start, kontrola S a cíl včetně koridorů byly vytištěny v mapě,
kterou závodníci dostali zalaminovanou na startu. Směrné časy nebyly dodrženy v ženských
kategoriích, dosažené časy byly mírně delší.

Klasika 144 MHz
Závod proběhl v sobotu odpoledne po sprintu. Mezi závody byly asi čtyři hodiny na oddych. Závod
probíhal na dvou frekvencích, rychlé a pomalé vysílače. Byly postaveny dvě zcela oddělené tratě,
žádná z kontrol nebyla společná, závodníci vyhledávali pouze rychlé nebo pouze pomalé vysílače.
V mužských kategoriích byly výsledné časy kratší než směrné časy.

Klasika 3,5 MHz
Závod proběhl v neděli dopoledne. Trať byla postavena pouze na jedné frekvenci. Výsledné časy
byly pod směrným časem pouze v kategorii M20.

Vyhlášení výsledků proběhlo na závěr celé soutěže, vyhlašovaly se pouze souhrnné výsledky
(součet umístění ve všech závodech). V průběhu soutěže nebyly podány žádné protesty. Dosažení
kratších časů než směrné časy dle pravidel bylo dáno rovinatým volně průběžným terénem, který
umožňoval velmi rychlý postup a při výkonnosti elitních závodníků by snaha o dosažení směrných
časů vedla ka extrémní délce tratí. Toto je ostatně zmíněno i v protokolu závodu.
Celkově byly závody uspořádané na velmi dobré úrovni. Jedinou výtku bych měl k tréninku, který
mohl být protažen do pozdějších hodin s ohledem na závodníky přijíždějící z velkých vzdáleností
(Turnov, Cheb,…).

V Brně 29.6.2017

Miroslav Látal (R1) – delegát

