
Slovenský zväz orientačných športov 

PROTOKOL  Z  PRETEKOV 

Protokol z pretekov:  Pohár Slovenského krasu 
  52. ročník Pohára rektora TU Košice 

Organizátor:  Slovenský zväz orientačných športov (SZOŠ) 

Slovenská asociácia univerzitného športu (SAUŠ) 

Technické zabezpečenie:  Klub orientačného behu ATU Košice  

Dátum:     31. júl -3.august 2014  

Klasifikácia pretekov:   4 - etapové otvorené preteky v orientačnom behu  

  1.etapa, skrátená trať 

2.etapa, stredná trať 

vložené preteky po 2.etape nočný ob  

  3.etapa, stredná trať 

   4.etapa, skrátená trať, hendikepový štart 

Centrum pretekov:    Krásnohorská Dlhá Lúka 

Miesto pretekov:   1.,2.etapa-Plešivecká planina 

   Nočný ob – Silická planina, Dievčenská skala 

   3.,4.etapa-Slická planina 

Opis terénu:                E1, E2 – krasový, závrtový terén, prevažne dobre priebežný listnatý, alebo 

zmiešaný les. 

  Časť terénu bola polootvorená až otvorená, priebežnosť v týchto oblastiach bola 

rôzna. V teréne sa vyskytovala stredná hustota chodníkov a ciest. 

  E3, E4 – krasový, závrtový, väčšinou veľmi dobre priebežný listnatý les so strednou 

  hustotou chodníkov a ciest. 

  Nočné preteky- krasový, závrtový terén s prevažujúcou dobrou priebežnosťou. 

  Vo všetkých pretekov sa v teréne vyskytovali po víchrici nové vývraty, ktoré 

  v mapách neboli  zakreslené. 

Mapy:                IOF, stav – jar 2014 

  E1 Zvonivá jama    1:10 000, e=5 m 210x297 

  E2 Ondrejka    1:10 000, e=5 m 210x297 

  Nočné preteky Dievčenská skala  1:10 000, e=5m 210x297 

   E3 Torzo    1: 10 000, e=5 m 1 210x297 

  E4 Torzo    1: 10 000, e=5 m 2 210x370 

Funkcionári pretekov: Riaditeľ pretekov:    Jozef Pollák 

Hlavný rozhodca:    Ján Kuchta  

Vedúci štartu:    Elena Papugová 

Vedúci cieľa:    Michal Simočko 

Stavba tratí:     E1 Jozef Pollák    

      E2 Michal Krajčík 

      E3 Katarína Labašová 

      E4 František Papuga 

      Nočný Michal Krajčík 
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Jury:  Nebola zostavená pred pretekmi a ani ju nebolo potrebné zostavovať počas 

pretekov. 

  

Hodnotenie pretekov:  Preteky všetkých 4 etáp, ako aj nočné preteky  prebehli podľa časového 

harmonogramu. Pred štartom prvej etapy došlo k prietrži mračien, v dôsledku 

čoho došlo k vyliatiu potoka v obci  Jovice. Z tohto dôvodu musela byť odklonená 

doprava, ktorá mala za následok zmeškanie štartu niekoľkých pretekárov. Týmto 

pretekárom boli na štarte pridelené v súlade s pravidlami nové štartovné časy. 

 

V cieli pretekov bola vo všetkých pretekoch zabezpečená zdravotná služba, ktorá 

ošetrila niekoľko menších zranení. Tieto boli charakteru podvrtnutia členku, alebo 

škrabancov.  

Počasie počas pretekov bolo premenlivé. Po prietrži mračien pred E1 prevládalo 

polooblačné počasie s teplotami od 24°C do 28°C. Podobne ako pred prvou 

etapou, prišla búrka aj pred poslednou-štvrtou etapou. Dážď pretrvával po dobu 

20-30min po štarte  00. V dôsledku prudkého dažďa došlo k rozbahneniu ciest 

v teréne a uviaznutiu auta s občerstvením. Občerstvovacie stanice pre niektoré 

kategórie tak ostali nezabezpečené.  

Počas pretekov nebol podaný žiadny oficiálny protest ani námietka. 

Schvaľovacia doložka: Hlavný rozhodca schválil výsledky všetkých súťaží v plnom rozsahu. 

 

 

Jozef Pollák, riaditeľ pretekov      Ján Kuchta, hlavný rozhodca 

 


