Slovenský zväz orientačných športov
PROTOKOL  Z  PRETEKOV
Protokol z pretekov:	celý názov súťaže (súťaží i podsúťaží)


Vyhlasovateľ: 	názvy všetkých organizácií 


Organizátor: 	názvy všetkých subjektov


Technické zabezpečenie: 	celý názov klubu (oddielu) resp. viacerých klubov

 
Dátum:   	dátum + deň v týždni + druh pretekov

 
Klasifikácia pretekov: 	špecifikácia podľa pravidiel (text z propozícií)

 
Centrum a miesto pretekov: 	bližší opis centra aj s miestnym názvom lokality v ktorej sa konali preteky (ak sú zhodné)
 
alebo
Centrum pretekov: 	bližší opis centra aj s miestnym názvom lokality v ktorej bolo centrum pretekov

 
Miesto pretekov: 	bližší opis lokality v ktorej sa konali preteky


 
Opis terénu: 	pravdivá, stručná charakteristika typu terénu, v ktorom sa konali preteky (ak boli terény pre každé preteky iné, je potrebné opísať terény pre každú súťaž zvlášť)


 
Mapa: 	základné parametre mapy, na ktorej sa konali preteky – názov mapy + mierka + ekvidištanta + rozmer + stav použitej mapy (autorov mapy nie je potrebné uvádzať)
(ak bola mapa v rôznych mierkach, je potrebné uviesť, pre ktoré kategórie bola použitá konkrétna mierka mapy) 
(ak boli mapy pre každé preteky iné, je ich potrebné uvádzať pre každú súťaž zvlášť)

 
Funkcionári pretekov:	uvádzajú sa hlavné rozhodcovské pozície – riaditeľ pretekov (prípadne aj technický riaditeľ) + hlavný rozhodca (prípadne aj advisor IOF) + autor tratí (ak je viac autorov, uvedú sa všetci pre príslušné preteky) + veliteľ štartu + veliteľ cieľa
Riaditeľ pretekov: 		Eva Králová 
Technický riaditeľ:		Miroslav Lago  
Hlavný rozhodca: 		Marian Kazík 
IOF advisor: 			Jan Urban 
Vedúci štartu:			Milan Kováč
Vedúci cieľa:			Rastislav Malátek
Stavba tratí (sobota): 		Mikuláš Šabo 
Stavba tratí (nedeľa): 		Peter Mlynárik, Stanislava Fajtová 
Jury: 	mená všetkých členov jury (odporúča sa uvádzať klubovú resp. štátnu príslušnosť), ak bola jury zostavená vopred alebo v priebehu pretekov z dôvodu riešenia protestu

 
Hodnotenie pretekov: 	stručný opis priebehu pretekov
- povinné údaje: 		
námietky a protesty (ak sa vyskytli, treba opísať problém a ako bol vyriešený)
zdravotná služba a zranenia (ako bola zabezpečená zdravotná služba počas súťaže a ak sa vyskytli zranenia, treba opísať závažnosť zranení, ako boli ošetrené, ak bol nutný odvoz pretekára na ďalšie zdravotnícke ošetrenie, uviesť meno pretekára a druh poranenia)
časový harmonogram (ak boli nutné nejaké posuny predpokladaných časov z pokynov, uviesť príčiny posunu)
- nepovinné údaje: 
počasie
pretekárska účasť
poďakovanie spolupracujúcim orgánom








Schvaľovacia doložka:	vyjadrenie hlavného rozhodcu k výsledkom (ak došlo k zrušeniu výsledkov niektorých kategórií, musí to byť vo vyjadrení hl. rozhodcu obsiahnuté)


.

Originál protokolu musí byť hlavným rozhodcom a riaditeľom pretekov podpísaný! Originál protokolu národných súťaží v orientačných športoch je archivovaný rozhodcovskou komisiou SZOŠ.


........................, riaditeľ pretekov				........................., hlavný rozhodca


