
PROTOKOL

Otvorené majstrovstvá Slovenskej republiky v orientačnom behu na dlhých
tratiach – Memoriál Petra Polónyiho

a
Slovenský rebríček jednotlivcov v orientačnom behu na stredných tratiach

Usporiadateľ: Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, Bratislava
Technické zabezpečenie: Slávia ŽU Žilina, oddiel orientačného behu
Centrum pretekov: Kunerad (futbalový štadión)
Dátum: 19.9.2015, MSR na dlhých tratiach

20.9.2015, SRJ na stredných tratiach
Mapa: Sobota: Zámok Kunerad, 1 : 10 000 (M,W21E 1 : 15 000), e = 5m,

formát A3 (A4),
Nedeľa: Mydlový les, 1 : 10 000, e = 5m, formát A4
autor máp: Miroslav Sikora, stav: leto 2015

Opis terénu: V časti terénu dobre priebežný podhorský les s terénnymi detailmi
a v časti kopcovitý horský les taktiež s veľmi dobrou priebežnosťou.

Funkcionári: riaditeľ pretekov: Peter Vandlíček
hlavný rozhodca: Jozef Gajdošík
stavitelia tratí: Jozef Chupek  (sobota)

Jozef Král (nedeľa)
Hodnotenie: Oba preteky sa uskutočnili podľa pravidiel OB a platného SP za

vcelku prijateľného, oblačného počasia. Časový plán štartu (11,30,
resp. 9,30) bol dodržaný, vyhlásenie výsledkov MSR aj SPJ bolo
dôstojné a operatívne posunuté na skorší čas oproti plánu.  Použitý bol
raziaci systém SportIdent, časomieru, vrátane štartovných listín
a výsledkov, zabezpečil Marian Kazík. Trate a opisy KS boli
vytlačené na mapách a opisy KS pre jednotlivé kategórie boli
k dispozícií aj na zhromaždisku. V sobotu bolo v teréne 6 občerst.
staníc na postupoch medzi KS. Sociálne zariadenia (WC, sprchy) boli
v budove miestneho FK a 2 mobilné toalety na priľahlom parkovisku,
núdzové ubytovanie v ZŠ Rajecké Teplice, bufet zabezpečil miestny
FK, parkovanie bolo na prístupovej ceste k štadiónu, dopravu
usporiadateľ nezabezpečoval. RZP zabezpečoval Falck, ktorého
posádka ošetrila za oba dni niekoľko ľahších podvrtnutí členka,
uštipnutí osami, odrenín a v jednom prípade riešila zranenie šitím.
Problémy  sa  vyskytli  v  sobotu  keď na  štart  prišlo  pomerne  dosť
pretekárov neskoro, s iným čipom ako mali v prihláškach (a
neaktualizovaným na prezentácii) či bez čísla. Je na vedúcich  aby boli
pozornejší a nabádali svojich k väčšej zodpovednosti. Počas oboch dní
neboli podané žiadne protesty či námietky a preteky naplnili kritériá
požadovanej náročnosti.

Schvaľovacia doložka: Hlavný rozhodca schválil výsledky oboch pretekov v plnom rozsahu.

Jozef Gajdošík, v.r. Peter Vandlíček, v.r.
hlavný rozhodca riaditeľ pretekov


