SLOVENSKÝ ZVÄZ ORIENTAČNÝCH ŠPORTOV, Junácka 6, 832 80 Bratislava

PROTOKOL Z PRETEKOV
5. a 6. kola oblastného rebríčka VÝCHOD v orientačnom behu

Organizátor:

KOB Čingov Spišská Nová Ves

Termín:

14.05.2016 sobota - dopoludnia: šprint
- popoludní: stredná trať

Centrum a miesto
pretekov:

Šprint - sídlisko Mier, Spišská Nová Ves - 5. kolo oblastného rebríčka
v OB v šprinte
Stredná trať - Mestská časť Ferčakovce, Spišská Nová Ves - 6. kolo
oblastného rebríčka v OB na strednej trati

Klasifikácia pretekov:

dopoludnia otvorené denné preteky jednotlivcov v šprinte s určeným
poradím kontrolných stanovíšť
popoludní otvorené denné preteky jednotlivcov na strednej trati s určeným
poradím kontrolných stanovíšť

Mapa:

Šprint – Mier, A4, mierka 1:5 000, ekvidištanta 2,5m
Stredná trať – Borovička '07, A4, mierka 1:10 000, ekvidištanta 5m

Opis terénu:

Šprint – typický sídliskový terén medzi panelákmi a nákupným centrom
Stredná trať – terén prevažne kopcovitý, lúčnatý s množstvom menších
lesíkov bohatých na detaily. Mapa je z roku 2007 v pôvodnom stave, keď
hlavne porasty sú s výraznou vegetačnou zmenou. V teréne sa nachádzajú
i nové cesty po ťažbe a chodníky vytvorené cyklistami zjazdármi.

Organizačný štáb:

Riaditeľ pretekov: Miroslav Tauber
Hlavný rozhodca: Eva Farkašová
Staviteľ tratí:

šprint – Silvester Dulák
stredná trať – Róbert Miček

Hodnotenie pretekov:

Preteky v šprinte a aj na strednej trati prebehli za daždivého počasia.
Teplota sa pohybovala okolo 16 °C. Počas oboch pretekov nedošlo

k žiadnemu zraneniu pretekárov a neboli podané žiadne protesty
zo strany pretekárov. Pretekov sa zúčastnilo spolu 45 pretekárov
zo Spišskej Novej Vsi, Košíc, Kysaku a Banskej Bystrice.
Po ukončení pretekov na strednej trati sa konalo slávnostné vyhlásenie
výsledkov. Odmenení boli prví traja pretekári z každej kategórie
v súčte časov zo šprintu a strednej trate.

Schvaľovacia doložka:

Miroslav Tauber
Riaditeľ pretekov

Hlavný rozhodca schválil výsledky oboch kôl na mieste v plnom rozsahu.

Eva Farkašová
Hlavný rozhodca

