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PROTOKOL
1. kolo Oblastného rebrí čka STRED v orienta čnom behu 2016 

Novoro čný OB
Otvorené denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu v šprinte s určeným poradím

kontrolných stanovíšť

Usporiadate ľ: ŠK HADVEO Banská Bystrica

Technické zabezpe čenie:  ŠK HADVEO Banská Bystrica

Dátum a miesto konania:  10. 01. 2016, Mestský park Banská Bystrica, aréna New Faces

Mapa:  Leninov park, mierka: 1 : 2000, E: 2 m, rozmer A4, autor mapy: Miroslav Pilát,  stav:
december 2015. Všetky mapy boli v euroobale. Mapa bola doplnená o špeciálne znaky.

Terén: Mestský park s otvorenými plochami a asfaltovými chodníkmi

Funkcionári pretekov: Riaditeľ pretekov: Andrej Patráš
Hlavný rozhodca: Miroslav Hríbik
Stavba tratí: Rastislav Szabó
Časomiera: Patrik Čermák
Vedúci štartu: Igor Patráš

Hodnotenie:

Preteky prebehli za veľmi nepriaznivého počasia v daždi a teplote ovzdušia okolo 2°C, čo
ovplyvnilo celkovú účasť na pretekoch. Časový harmonogram bol dodržaný. Pre pretekárov
boli  pripravené stany, teplý čaj a vykurovaná miestnosť na prezlečenie.

Z dôvodu nízkeho počtu prihlásených pretekárov, boli zlúčené a vytvorené 3 kategórie. Muži,
Ženy a OPEN. Kategórie Muži a Ženy pretekali na trati s dĺžkou 2,75 km s 21 kontrolnými
stanovišťami,  kategória  OPEN na  trati  s  dĺžkou  1,4  km s  14  kontrolnými  stanovišťami.
Celkovo  sa  pretekov  zúčastnilo  20  pretekárov.  Súbežne  s  pretekmi  oblastného rebríčka
prebehla akcia pre verejnosť „Kúsok zdravia z nášho parku – Dobrodružstvo s rozprávkami“,
ktorej sa zúčastnilo 14 detí so svojimi rodičmi.

Štart pre všetkých pretekárov bol organizovaný systémom voľného štartu od 10:00 do 12:00.

V cieli dostal každý pretekár odmenu a pretekári hodnotení v kategórii Muži a Ženy dostali od
usporiadateľov fľašu vína ako pozornosť.

Na časomieru  bol  použitý  raziaci  systém SportIdent.  Z dôvodu  technických problémov s
krabičkou „štart“ bol všetkým pretekárom pridelený 1 minútový medzičas medzi štartom a 1.
kontrolou.  Daná  skutočnosť  mohla  ovplyvniť  celkové  výsledky,  za  čo  sa  zúčastneným
pretekárom ospravedlňujeme. Protest podaný nebol, zranenia neboli zaznamenané žiadne.

Schva ľovacia  doložka:  Hlavný  rozhodca  schválil  priebeh  pretekov  a  výsledky  v  plnom
rozsahu.

Miroslav Hríbik Andrej Patráš
          hlavný rozhodca           riaditeľ pretekov

Všetci členovia tímu ŠK HADVEO Banská Bystrica ďakujú, že zúčastnených pretekárov
neodradilo nepriaznivé počasie a podporili preteky svojou účasťou.


