
ŠK HADVEO Banská Bystrica
klub orientačného behu
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PROTOKOL
1. kolo Oblastného rebrí čka STRED v orienta čnom behu 2017 

Novoro čný OB
Otvorené denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu v šprinte s určeným poradím

kontrolných stanovíšť

Usporiadate ľ a technické zabezpe čenie:  ŠK HADVEO Banská Bystrica

Dátum a miesto konania:  08. 01. 2017, Mestský park Banská Bystrica, aréna New Faces

Mapa:  Leninov park, mierka: 1 : 2000, E: 2 m, rozmer A4, autor mapy: Miroslav Pilát,  stav:
december 2015. Mapa bola doplnená o špeciálne znaky.

Terén: Mestský park s otvorenými plochami a asfaltovými chodníkmi

Funkcionári pretekov: Riaditeľ pretekov: Andrej Patráš
Hlavný rozhodca: Miroslav Hríbik
Stavba tratí: Rastislav Szabó
Časomiera: Patrik Čermák, Juraj Nemec ml.
Vedúci štartu: Igor Patráš

Hodnotenie:
Preteky prebehli za slnečného ale mrazivého počasia pri teplote ovzdušia okolo – 22 až – 16
°C, čo mierne ovplyvnilo aj celkovú účasť na pretekoch. Pre pretekárov bol pripravený v cieli
teplý  čaj,  malá  vykurovaná  miestnosť  slúžila  pre  časomeračov,  nakoľko  by  technika
nemusela vonkajšie mrazy vydržať.

Na  časomieru  bol  použitý  raziaci  systém  SportIdent.  Štart  bol  pre  všetkých  pretekárov
organizovaný  voľným  štartom  od  času  10:00.  Časový  harmonogram  nebol  dodržaný.
Vzhľadom na meškanie pretekárov z klubu Sokol Pezinok, ktorí cestovali zo sústredenia vo
Vysokých Tatrách, organizátori posunuli možnosť voľného štartu pre omeškaných pretekárov
do  cca 13:15.  Celkovo  sa  pretekov  zúčastnilo  36  pretekárov.  Po  dobehnutí  posledného
pretekára bol následne uzavretý cieľ v čase 13:45.

Nakoľko sa 17 pretekárov z klubu Sokol Pezinok dostavili na zhromaždisko až po plánovanej
uzávierke  cieľa,  vyhlásenie  výsledkov  nebolo  realizované.  Organizátori  nechceli  riskovať
zdravie  pretekárov,  ktorí  už  absolvovali  svoju  trať  a  tak  sa  jednotlivým  účastníkom
poďakovali za účasť a ceny budú víťazom odovzdané pri najbližšej príležitosti. Všetky deti a
dorast boli  odmenené sladkou odmenou a medailou.  Za vzniknuté komplikácie sa vedúci
výpravy  pretekárov  Sokola  Pezinok  Michal  Tomašovič  všetkým  ospravedlnil,  meškanie
pretekárov bolo spôsobené meškaním vlakových spojov ŽSSK. 

Súbežne  s  pretekmi  oblastného rebríčka prebehla  akcia  pre  verejnosť  „Kúsok  zdravia  z
nášho parku – Dobrodružstvo s rozprávkami“, ktorej sa zúčastnilo 22 detí so svojimi rodičmi.

Protest podaný nebol, zranenia neboli zaznamenané žiadne.

Schva ľovacia  doložka:  Hlavný  rozhodca  schválil  priebeh  pretekov  a  výsledky  v  plnom
rozsahu.

Miroslav Hríbik Andrej Patráš
          hlavný rozhodca           riaditeľ pretekov

Všetci členovia tímu ŠK HADVEO Banská Bystrica ďakujú, že zúčastnených pretekárov
neodradilo mrazivé počasie a podporili preteky svojou účasťou.


