Slovenský zväz orientačných športov
PROTOKOL Z PRETEKOV
Protokol z pretekov:

Národné rebríčkové preteky na strednej trati a na dlhej trati v
orientačnom behu
CENTRAL EUROPEAN SPRING ORIENTEERING MEETING 2016
- 9. ročník

Vyhlasovateľ:

Slovenský zväz orientačných športov (SZOŠ)

Organizátor:

Klub orientačného behu KOBRA Bratislava
Obec Borský Mikuláš
Lesy SR, odštepný závod Šaštín Stráže

Technické zabezpečenie:

Klub orientačného behu KOBRA Bratislava

Dátum:

16. 04. 2016 (sobota) – nár. rebríčkové preteky na strednej trati
17. 04. 2016 (nedeľa) – národné rebríčkové preteky na dlhej trati

Klasifikácia pretekov:

Otvorené, denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu s určeným
poradím kontrolných stanovíšť

Centrum a miesto pretekov:

Obec Borský Mikuláš po oba dni a centrum pretekov obecný úrad

Miesto pretekov:

Lesný priestor medzi obcou Borský Mikuláš a obcou Šajdíkové
Humence

Opis terénu:

rovinatý terén s pieskovými dunami, čistý, veľmi dobre priebežný
borovicový les, hustá cestná sieť, miestami bažiny, vo vlhších partiách
podrast černičia a horšia priebežnosť.

Mapa:

stredná trať – Jarolínkúv prúsek, 1 : 10 000, ekv. 2,5 m, formát A4
dlhá trať –
BÚRE 1, 1 : 15 000, ekv. 2,5 m, formát A3 pre kategórie:
M21-E, M-20A, M21-B, M35-A,W21-E, M-18A
BÚRE 2, 1 : 10 000, ekv. 2,5 m, formát A3 pre kategórie:
M-16A, M21-D, M40-A, M45-A, M60-A, W40-A
BÚRE 3, 1 : 15 000, ekv. 2,5 m, formát A4 pre kategórie:

Slovenský zväz orientačných športov
PROTOKOL Z PRETEKOV
W-18A W21-B,W35-A
BÚRE 4 1 : 10 000, ekv. 2,5 m, formát A4 pre kategórie:
všetky ostatné kategórie

Mapy spracované podľa ISOM 2000, autori Z. Lenhart, E. Cigoš, P.
Matula, revízia február 2016 L. Barták, J. Wallner.

Funkcionári pretekov:

Riaditeľ pretekov:
Hlavný rozhodca:

Štefan Máj
Lukáš Barták

Vedúci štartu:
Vedúci cieľa:

Peter Čulen
Peter Íleš

Stavba tratí (stredná trať):
Stavba tratí (dlhá trať):

Paulína Májová
Ondrej Piják

Jury:

Jury nebola určená pred pretekmi a nebola zvolaná počas pretekov

Hodnotenie pretekov:

Preteky prebehli bez výrazných chýb, námietok či protestov
podaných zo strany pretekárov.
Zabezpečená zdravotná služba ošetrila menej závažné poranenia
dolných končatín niekoľkým pretekárom. Iné poranenia neboli
ošetrované.
Predpokladaný časový harmonogram bol dodržaný.
Preteky sa uskutočnili za slnečného jarného počasia, bez silného
dažďa či vetra. Počet účastníkov bol rôzny, v závislosti na etape od
345 - 376.
Poďakovanie patrí všetkým spolupracujúcim orgánom: Lesy SR,
SOP SR, Ministerstvo Životného prostredia, obec Borský Mikuláš
a taktiež všetkým pretekárom a organizátorom

Schvaľovacia doložka:

Hlavný rozhodca schválil priebeh pretekov a výsledky všetkých
etáp v plnom rozsahu.

Štefan Máj, riaditeľ pretekov

Lukáš Barták, hlavný rozhodca

