Protokol
Slovenský rebríček jednotlivcov v orientačnom behu na strednej strati
Kremnička, 25.10.2015
Usporiadateľ:

Slovenský zväz orientačných športov

Technické zabezpečenie:

ŠK HADVEO Banská Bystrica, SOU stavebné Kremnička

Termín:

25.10.2015

Centrum pretekov:

SOU stavebné Kremnička

Mapa:

Bystrické výhľady, 1:10 000, stav jar 2014, autor Bob Háj

Opis terénu:

Kopcovitý terén tvorený lesom dobrou priebežnosťou a lúkami.
Miestami sa nachádzajú kamenné polia.

Funkcionári pretekov:

Riaditeľ pretekov: Andrej Patráš
Hlavný rozhodca: Rastislav Szabó
Tajomník: Miroslav Hríbik
Stavba tratí: Igor Patráš

Hodnotenie:

Preteky sa uskutočnili podľa pravidiel OB a platného SP SZOŠ za
príjemného polojasného jesenného počasia. Časový plán štartu o 10:00
bol dodžaný.
Opisy KS boli dostupné pred štartom v cieli pretekov, ako i vytlačené na
mapách všetkých kategórií.
Pre časomieru bol použitý raziaci systém SportIdent, výsledky boli
zverejňované priebežne v cieli pretekov a spolu s medzičasmi boli
zverejnené na webovej stránke klubu i SZOŠ obratom, v deň
usporiadania pretekov.
Smerné časy boli dodržané v kategóriách: M-14, M21-E, M45, M50,
W-12, W45, W55,
prekročené v kategóriách: M-16 (+5min), M-18 (+6min), M21-B (+1min),
M35 (+5min), M40 (+4min), W-10 (+4min), W-18 (+22min), W21-B
(+8min), W21-E (+2min), W35 (+19min), W40 (+2min),
a nedosiahnuté v kategóriách: M-10 (-5min), M-12 (-5min), M55 (-8min),
M60(-5min), M65 (-5min), W-14 (-4min), W-16 (-2min), W50 (-3min),
W65 (-4min).
Vyhlásenie výsledkov prebehlo v centre pretekov, bezodkladne po
uzavretí výsledkov všetkých kategórií. Ocenení boli prví traja pretekári
v každej kategórii.
Zastrešené zázemie pretekárom poskytlo SOU stavebné Kremnička,
priestor pre parkovanie spoločnosť TWD Banská Bystrica.
V centre pretekov bol zriadený destký kútik i bufet s teplým jedlom.
Zdravotná služba bola zabezpečená zdravotníčkou prítomnou v cieli,
ktorá ošetrila niekoľko povrchových poranení kože.
Neďaleko zbernej kontoly sa nachádzal neoznačený kovový drôt. Po
upozornení pretekárom usporiadatelia drôt dodatočne označili,

bohužiaľ, vačšina pretekárov v tom čase už bola v cieli. Za vzniknutú
situáciu sa dodatočne ospravedlňujeme a apelujeme aj na organizátorov
ostatných pretekov, aby sa z našej chyby poučili.
Protesty a námietky:

Nebol podaný žiadny protest.

Schvaľovacia doložka:

Hlavný rozhodca schválil výsledky pretekov v plnom rozsahu.

Rastislav Szabó
hlavný rozhodca

Andrej Patráš
riaditeľ pretekov

