Protokol z pretekov
Slovenského rebríčka jednotlivcov INOV-8 CUP ,na stredných tratiach v orientačnom behu,
a verejných pretekov v orientačnom behu.

Vyhlasovateľ:

Slovenský zväz orientačných športov.

Organizátor:

Slovenský zväz orientačných športov.

Technické zabezpečenie:

KOB Čingov Spišská Nová Ves

Dátum:

15.10.2016 (sobota ) – stredná trať
16.10.2016 (nedeľa)- stredná trať

Klasifikácia pretekov:

Preteky jednotlivcov v orientačnom behu na stredných ,
tratiach s určeným poradím kontrolných stanovíšť.

Centrum a miesto pretekov:

Po oba dni areál Agrofarmy RANČ ,Žehra - Hodkovce

Opis terénu:

Kopcovitý terén z väčšej časti otvorene plochy. Zalesnené časti
rôznej priebežnosti. Na celom území sa nachádzali skalné zrazy
a skalné veže rôznej veľkosti ako i kamenné polia a kamene.
Časť územia tvorili opustené lomy po ťažbe travertínu.

Mapa:

Sobota:
Dreveník, stav jar 2014 revízia 2016, mierka 1 : 7 500,
ekvidištanta 5m,rozmer A4.

Nedeľa:
Spišský hrad – Dreveník, stav jar 2014 revízia 2016,
mierka 1: 7 500,ekvidištanta 5m, rozmer A4.
Funkcionári pretekov:

Riaditeľ pretekov – Miroslav Palička
Hlavný rozhodca – František Šoltés
Vedúci štartu – Pavol Šoltés
Vedúci cieľa – Róbert Miček

Staviteľ tratí: sobota – Silvester Dulák
nedeľa– Michal Pavlík
Hodnotenie pretekov:

Časový harmonogram pretekov bol dodržaný v súlade so schváleným rozpisom, okrem vyhlasovania
výsledkov, ktoré bolo posunuté zo 14.00 na 13.00 hod.
Odmenený boli prvý traja pretekári v každej kategórii v súčte
časov za obidva dni vecnými cenami .
Neboli podané žiadne námietky a protesty.
Počas pretekov sa závažné zdravotné zranenia nevyskytli.
Drobné zranenia v sobotu a nedeľu boli ošetrené zdravotnou
službou na mieste.
Preteky v sobotu prebehli za polojasného počasia pri teplote
16 °C
V nedeľu bolo zamračené a dážď .Teplota 8 °C
Pretekov sa zúčastnilo v sobotu 295 a v nedeľu 267 pretekárov
zo 4 krajín.
Počas sobotňajšieho preteku prebehla kvalifikácia školských
družstiev na ISF 2017 do Talianska.

Schvaľovacia doložka:

Hlavný rozhodca schválil všetky výsledky v plnom rozsahu.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 17.10.2016

Miroslav Palička, riaditeľ pretekov, v.r.

František Šoltés, hlavný rozhodca, v.r.

