
Protokol z pretekov 

Slovenský rebríček jednotlivcov na stredných a dlhých tratiach v orientačnom behu. 

Verejné preteky v šprinte v orientačnom behu. 

 

Vyhlasovateľ: Slovenský zvaz orientačných športov. 

Organizátor: Slovenský zvaz orientačných športov. 

Technické zabezpečenie: TJ Čingov Spišská Nová Ves 

Dátum: 20.9.2014 (sobota doobeda) – stredná trať 

 20.9.2014 (sobota poobede) – šprint 

 21.9.2014 (nedeľa) – dlhá trať 

Klasifikácia pretekov: Preteky jednotlivcov v orientačnom behu na stredných , 

 dlhých tratiach a v šprinte s určeným poradím kontrolných 

 stanovíšť. 

Centrum a miesto pretekov: Po oba dni dom sociálnych služieb DOMOVINA n.o., 

 Žehra – Hodkovce 

Opis terénu: Na strednej a dlhej trati kopcovitý terén z vačšej časti otvore- 

 né plochy. Zalesnené časti rôznej prebehnuteľnosti. Na celom 

 území sa nachádzali skalné zrazy a skalné veže rôznej veľkosti 

 ako i kamenné polia a kamene. Časť územia tvorili opustené 

 lomy po ťažbe travertínu. 

 Šprint sa konal v hradnom nádvorí a svahu hradu, ktorý tvorila 

 lúka s množstvom kameňov a kamenných zrazov. 

Mapa: Stredná trať: 

DREVENÍK, stav jar 2014, mierka 1 : 7 500, ekvidištanta  5m, 

 rozmer A4. 

 Šprint: 

 Spišský hrad, stav jar 2014, mier 1 : 4 000, ekvidištanta 5m, 



 rozmer A4. 

 Dlhá trať: 

 Spišský hrad – Dreveník, stav jar 2014, mierka 1: 10 000, 

 ekvidištanta 5m, rozmer A4. 

Funkcionári pretekov: Riaditeľ pretekov – Martin Barč 

 Hlavný rozhodca – František Šoltés 

 Vedúci štartu – Pavol Šoltés 

 Vedúci cieľa – Róbert Miček 

 Staviteľ tratí: stredná trať, šprint – Róbert Miček 

                          dlhá trať – Pavol Šoltés 

Hodnotenie pretekov: Časový harmonogram pretekov bol dodržaný v súla- 

 de so schváleným rozpisom, okrem vyhlasovania  

 výsledkov, ktoré boli posunuté zo 14.00 na 13.00 hod. 

V sobotu na strednej trati a šprinte neboli podané námietky 

 a protesty. V nedeľu po absolvovaní dlhej trati podal  

 Juraj Nemec st. oficiálnu námietku voči osadeniu kontroly č.78. 

 Z dôvodu chyby usporiadateľa bol na kontrole chybne osadený 

 stojan s číslom 63 a správnou SI krabičkou č.78. Nakoľko  

 kontrola bola osadená na správnom objekte a taktiež  

 elektronické raziace zariadenie SI malo správne číselné 

 označenie č. 78, hlavný rozhodca rozhodol, že uvedená  chy- 

 ba nemala podstatný vplyv na priebeh a regulárnosť prete- 

 kov v kategóriach prechádzajúcich touto kontrolou. 

 Z tohto dôvodu výsledky v týchto kategóriach neboli anulo- 

 vané. 

 Usporiadateľ sa všetkým dotknutým pretekárom v jednotlivých  

 kategóriach za uvedenú chybu ospravedlňuje. 



 Počas pretekov sa závažné zdravotné zranenia nevyskytli. 

Drobné zranenia v sobotu a nedeľu boli ošetrené zdravotnou  

 službou na mieste.  

Preteky prebehli za polooblačného počasia. V sobotu 

s miernou prehánkou, pri teplote okolo 20 stupňov celzia. 

Pretekov sa zúčastnilo 348 pretekárov z 8 krajín. 

Schvaľovacia doložka: Hlavný rozhodca schválil všetky výsledky v plnom rozsahu. 

 

 

V Spišskej Novej Vsi, dňa 12.10.2014 

 

 

 

 

 

Martin Barč, riaditeľ pretekov v.r.                                František Šoltés, hlavný rozhodca v.r. 

 

 

 

  

  

  


