Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava
6.a 7. kolo OR Košického kraja v orientačnom behu
Protokol z pretekov

Organizátor: 	Klub orientačného behu Čingov Spišská Nová Ves
Technické zabezpečenie: 	Klub orientačného behu Čingov Spišská Nová Ves
Dátum:   	9.9.2017 doobeda – šprint
	9.9.2017 poobede – šprint 
Klasifikácia pretekov: 	Otvorené, denné preteky s určeným poradím kontrolných stanovíšť v šprinte
Centrum a miesto pretekov: 	6. kolo OR (doobeda) - ZŠ Komenského ulica č. 2, Spišská Nová Ves, sídlisko Mier
	7. kolo OR (poobede) - Gymnázium, Javorová ulica č.16, Spišská Nová Ves, sídlisko Tarča
Opis terénu: 	Rovinatý terén so sídliskovou zástavbou. Poobede (Tarča) bola pozdĺž celej časti v strede mapy výrazná svahová terasa a ďalej terén opäť pokračoval rovinou so sídliskovou zástavbou. Časť mapy tvorila garážová zástavba a záhradky.
Mapa: 	doobeda: Mier   1 : 5 000; e = 2,5m; stav – r. 2015, A4, bez vodovzdornej úpravy
	poobede: Tarča  1 : 5 000; e = 2,5m;  stav – jar 2008; A4, bez vodovzdornej úpravy
Funkcionári pretekov:	Riaditeľ pretekov: 		Michal Pavlík 
Hlavný rozhodca: 		Silvester Dulák 
Vedúci štartu:		František Šoltés
Vedúci cieľa:		Pavol Šoltés
Stavba tratí (doobeda): 	Eva Farkašová
Stavba tratí (poobede): 	Miroslav Palička
Hodnotenie pretekov: 	Preteky prebehli za slnečného a teplého počasia. Doobeda v 6. kole OR odštartovalo 55 pretekárov, poobede v 7. kole OR odštartovalo 60 pretekárov. Pretekári mali počas oboch kôl k dispozícii šatne a sociálne zariadenia v interiéry školských zariadení. 
Počas pretekov bol použitý raziaci systém SPORTident. Opisy kontrol boli k dispozícii v centre pretekov, počas doobedňajších pretekov boli vytlačené aj na mape. Výsledky boli aktualizované priebežne. Časový harmonogram bol dodržaný, vyhlásenie výsledkov bolo po dobehnutí všetkých pretekárov posunuté na 17:00. Drobnými vecnými cenami boli ocenení prví traja pretekári v každej kategórii na základe súčtu časov za oba preteky.
Na mieste neboli podané žiadne námietky ani protesty. Organizátorovi neboli hlásené žiadne zranenia.
Schvaľovacia doložka:	Hlavný rozhodca schválil výsledky za obe kolá oblastného rebríčka v plnom rozsahu.




.................................................					.....................................................
Michal Pavlík, riaditeľ pretekov					Silvester Dulák, hlavný rozhodca

