PROTOKOL
Slovenský rebríček jednotlivcov v orientačnom behu na stredných tratiach

Usporiadateľ:
Technické zabezpečenie:
Centrum pretekov:
Dátum:
Mapa:
Autori mapy:
Opis terénu:

Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, Bratislava
ŠK Sandberg Bratislava, Mesto Kremnica a Slávia TU Zvolen
Kremnica, Štefánikovo námestie
24.10.2015
Revolta, mierka 1 : 7 500, e = 5m, formát A4
Zdeněk Lenhart, Evžen Cigoš, Peter Glončák
Stav október 2015
kopcovitý zmiešaný les rôznej hustoty, priemerná sieť ciest, stopy po
bývalej banskej činnosti: haldy a výsypky, pingy, ryhy, prepadnuté
štôlne, vchody do štôlní, odvodňovacie rigoly, miestami skaly a skalné
zrázy veľkej výšky.

Funkcionári pretekov:

riaditeľ pretekov
hlavný rozhodca
staviteľ tratí
spracovanie výsledkov
štart
zhromaždisko

Radoslav Jonáš, R1
Peter Ďurčo, R1
Richard Balogh, R3
Martina Brňáková
Emil Kukurugya
Barbora Vorlíčková, Štefan Brňák

Hodnotenie:

Preteky sa uskutočnili podľa pravidiel OB a platného SP za
pekného slnečného počasia. Časový plán štartu o 14.00
bol dodržaný.
V pretekoch neboli dosiahnuté časové limity v kategóriách M-10 a M12 a prekročené boli v kategóriách W-18, W 21-B, W 21-E, W 35-,
M-18, M-20, M21 B, M 35 -, M 40- a M 70-.
V kategóriách M-20 a M 70- štartoval a preteky dokončil len jeden
pretekár, takže tu ťažko hodnotiť, či bola trať dlhšia ako mala byť.
V kategórii W-18 bol smerný čas prekročený.
Kategórie W 21- E, M -20 a M 21- B mali rovnakú trať. V kategórii
W 21-E bol limit (v zmysle POB čl. 9.17.) prekročený o 1 minútu a 38
sekúnd, v kategórii M 21-B o 18 sekúnd. Porovnaním medzičasov sa
pri bezchybnom výkone víťazov obe kategórie dostávajú do súladu
s POB.
Víťazka kategórie W 21-B prekročila horný limit pre odporúčaný čas
o 4minúty a 14 sekúnd.
Trať pre kategóriu W 35-, spoločná s kategóriou M 40-, bola dlhšia,
ako mala byť.
Bol použitý raziaci systém SportIdent a časomiera bola zabezpečená
usporiadajúcim klubom. Výsledky boli zverejňované priebežne.
Opisy KS pre boli k dispozícii pred štartom pre všetky kategórie a boli
vytlačené aj na mape.
Vyhlásenie výsledkov prebehlo so začiatkom o 17.00 pred budovou
Mestského úradu v Kremnici.
Sociálne zariadenia boli v budove Mestského úradu v Kremnici, na
štarte boli postavené mobilné toalety.

PDF dokument vytvorený skúšobnou verziou pdfFactory Pro www.pdffactory.com

Možnosti stravovania, či občerstvenia boli v reštauračných
zariadeniach v Kremnici.
Parkovanie bolo v meste na miestnych parkoviskách a v priestore
medzi štartom a cieľom.
Zdravotná služba bola zabezpečená doktorkou usporiadateľa. Zranená
pretekárka dostala záves na poranenú ruku (opuch v lakti) a bolo jej
odporučené RTG vyšetrenie.
Usporiadateľ zabezpečil detský kútik v budove mestského úradu
a detské preteky na námestí. Pretekov sa zúčastnilo 304 pretekárov zo
4 krajín.
Na pretekoch sa vyskytlo viac menších zranení v dôsledku pádu na
plote, ktorý síce bol v mape zakreslený, ale bol príliš nízky na to, aby
si ho každý všimol. Upozorňujeme na podobné situácie a ako možné
riešenie do budúcnosti uvádzame zvedenie všetkých pretekárov na
kontrolu (kontroly) pri plote a ich prevedenie cez bezpečný prechod
(prechody).
Protesty a námietky:

Podané námietky boli vyriešené na mieste, protesty neboli podané.

Schvaľovacia doložka:

Hlavný rozhodca schválil výsledky pretekov v plnom rozsahu.
Žiadame konferenciu o zmenu článku 9.17. POB, ktorého znenie
navrhujeme: Skutočné časy víťazov by sa nemali líšiť od časov,
uvedených v čl. 9.10. až 9.15., o viac ako 15%
Peter Ďurčo, v.r.
hlavný rozhodca

Radoslav Jonáš, v.r.
riaditeľ pretekov
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