
3xNAJ- rebríčkovej súťaže oblasti Západ za rok 2015.

Stručné výsledky:
1. V ankete získali najviac hlasov  Mikulášske preteky na Dostihovej dráhe v Petržalke (VBA).
2. Najlepšie detské trate boli na pretekoch Prvý jarný kufor nad Račou. (Katka Schenková, RBA)
3. Najlepšie mapy sú tieto dve: Pobaltie (FBA, Maroš Bukovác) a Chlmec (SKS, E. Cigoš a Z. 

Lenhart)

V roku 2015 sa uskutočnilo 13 pretekov oblastného rebríčka, ktoré zorganizovalo 6 z 10 klubov Západnej
oblasti. O vyhodnotenie pretekov sme sa pokúsili formou ankety. Ako dopadol „hlas ľudu“?

Oproti predošlému ročníku sa ankety  zúčastnilo trojnásobné množsvo  respondentov, až 65 (vs.
21 v r. 2014), z toho  (18 žien a 46 mužov).  Takmer polovica respondentov (29) súťaží v kategóriach
MW19-, takmer štvrtina (13) v MW45- a zvyšok bol rovnomerne spomedzi všetkých ostatných kategórií,
vrátane detských a mládežníckych. Približne tretina uviedla aj meno, ostatní odpovedali anonymne.  Len
siedmi  respondenti  mali  aj  podrobnejšie  komentáre  k  niektorým pretekom.Výpovedná  hodnota  tejto
ankety nie je veľmi dobrá, ale určite lepšia ako vlani. Najviac hlasov získali  presvedčivo Mikulášske
preteky na Dostihovej dráhe v Petržalke (bez znižovania hodnoty víťazstva treba prihliadnuť aj na faktor
času).  Na  druhom  mieste  skončili  Jesenný  Sporko  v Jure  a  tretia  je  Jesenná  cena  Rapidu  pri  EU
v Petržalke (s brodením Dunajského ramena). 

Okrem hlasu verejnosti sme sa pokúsili vyhodnotiť aj kvalitu máp použitých na jednotlivých pretekoch. 
Mapy hodnotil člen mapovej komisie SZOŠ Rado Jonáš (SKS). V kategórii mestských máp je najepšia 
mapa

Pobaltie (autor Maroš Bukovác) z pretekov Jarný elixír vo Vrakuni. 
a v kategórii lesných máp je najepšia mapa 

Chlmec (autori Evžen Cigoš a Zdeněk Lenhart) z pretekov Spoznaj svoj les na Kamzíku

Týmto mapám sa po stránke kresby a súladu s normou nedá nič vyčítať a sú plne v súlade s terénom. Pri
hodnotení máp boli brané do úvahy nasledovné faktory: dodržanie normy, tlač,  spôsob kresby a súlad s
terénom. Rok 2015 sa niesol v zlepšení kvality máp či už po stránke kreslenia, súladu s normou alebo
kvality zmapovania.  S radosťou možno konštatovať, že výber najlepšej mapy bol oveľa ťažší ako v roku
2014. 

Tretie hodnoteniesa týkalo kvality stavby detských tratí. Hodnotili sme trate kategórií MW-10, MW-12
a RD s dôrazom na MW-10. Prihliadli sme najmä na primeranú náročnosť, bezpečnosť a zaujímavosť.
Hodnotili Alena a Maroš Bukovácovci (FBA), Katka Schenková (RBA) a Richard Balogh (SKS). Oproti
minulému roku bolo hodnotenie menej priaznivé. Trate v mestských terénoch sú zväčša v poriadku, ale
lesné  trate  sú  neprimerane  náročné.  Najviac  „bodov“  získali  aj  tento  rok  trate,  ktoré  stavala  Katka
Schenková RBA (a to aj po vylúčení jej hodnotenia zo súčtu)  na pretekoch Prý jarný kufor nad Račou.
Niektoré  chyby  v  stavbe  detkých  tratí  sa  notoricky  opakujú,  preto  pripravujeme  podrobnejšie
vyhodnotenie v písomnej podobe. 


