
Slovenský zväz orientačných športov 

PROTOKOL  Z  PRETEKOV 

Protokol z pretekov: 3. kolo Oblastného rebríčka STRED v orientačnom behu 2014 
3. kolo Zimnej ligy STRED v orientačnom behu 2014 

Vyhlasovateľ:  ŠK HADVEO Banská Bystrica 

Organizátor:  ŠK HADVEO Banská Bystrica 

Technické zabezpečenie:  ŠK HADVEO Banská Bystrica 

Dátum:    15.3.2014 (sobota) 

Klasifikácia pretekov:  Otvorené denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu na 
skrátenej trati s pevným poradím KS, s hromadným štartom 

Centrum a miesto pretekov:  Reštaurácia Fort Geronimo v severnej časti obce Vlkanová 

Opis terénu:  Prevažne čistý, veľmi dobre priebežný listnatý les, stredne hustá 
cestná sieť. Mapa pre tieto preteky nebola aktualizovaná, 
v priestore sa nachádzalo menšie množstvo nových ciest a priesekov 
ktoré v mape neboli zakreslené. 

Mapa:  Peťovský les, M=1:10 000, E=5 m, stav 2005, rozmer A4 

Funkcionári pretekov: Riaditeľ pretekov:   Štefan Šurgan 
Hlavný rozhodca:   Rastislav Szabó 
Vedúci štartu:   Igor Patráš 
Vedúci cieľa:   Patrik Čermák 
Stavba tratí:    Štefan Šurgan  

Hodnotenie pretekov:  Preteky prebehli za slnečného zimného počasia, v lese už nebola 
žiadna snehová prikrývka. Pretekov sa zúčastnilo 33 pretekárov, 
žiadny z nich nebol zranený. Voči priebehu pretekov nebol podaný 
žiadny protest. Organizátori ďakujú reštaurácii Fort Geronimo za 
poskytnutie zázemia pre centrum pretekov s vykúrenými 
priestormi a ponukou občerstvenia. 

Schvaľovacia doložka: Hlavný rozhodca schvaľuje výsledky v plnom rozsahu. 
 

 

Štefan Šurgan, riaditeľ pretekov      Rastislav Szabó, hlavný rozhodca 
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