Slovenský zväz orientačných športov

PROTOKOL
1. a 2. kola
oblastného rebríčka „Východ“ v orientačnom behu
Organizátor:

Klub orientačného behu Kysak

Termín a miesto konania: 24.3.2018 Kysak, Horáreň
25.3.2018 Kysak, Horáreň
Zhromaždisko:
Sobota: Kysak – Horáreň – 2 km západne za obcou Kysak
Nedeľa: Kysak – Horáreň – 2 km západne za obcou Kysak
Klasifikácia pretekov:
Po obidva dni otvorené preteky s určeným poradím kontrolných stanovíšť
Sobota – middle (krátka trať)
Nedeľa – skrátená trať
Kategórie:

M, W – 10
M, W – 18
M, W 45M, W – 12
M, W 19M, W 55M, W – 14
M, W 35M 65DR trať pre deti s doprovodom
N
jednoduchá náborová trať
K
kondičná, orientačne náročnejšia trať

Raziaci systém:

bol použitý elektronický raziaci systém Sportident

Mapa:

Po obidva dni: Zakľučny jarek, 1:7500, e=5m, stav jeseň 2016 – jar 2017,
autor: R. Slobodanyuk, formát mapy A4.

Terén:

Sobota: stredne kopcovitý terén, v niektorých častiach sa vyskytujú terénne detaily
Nedeľa: stredne kopcovitý terén s dobrou a miestami priemernou priebežnosťou

Riaditeľ pretekov:
Hlavný rozhodca:
Staviteľ trate:

Organizačný štáb:

Jaroslav Kollár
Valér Franko
Dominika Franková, Miroslav Kollár

Hodnotenie pretekov:
Preteky sa po obidva dni uskutočnili podľa plánovaného časového harmonogramu. Počasie
v sobotu bolo slnečné s teplotou okolo 7°C, v nedeľu sa ochladilo na 4°C a fúkal vietor.
K zraneniu pretekárov nedošlo. V sobotu po dobehnutí pretekára M. Krajčíka bola podaná
námietka na nepresne osadenú prvú kontrolu v kategórii M19-. Po preverení hlavným rozhodcom
bolo zistené osadenie KS vo vedľajšej priehlbni. Rozhodnutím hlavného rozhodcu bol všetkým
pretekárom v kategóriách s touto KS z výsledného času odpočítaný medzičas na túto kontrolu.
Následne boli zverejnené opravené výsledky. V nedeľu protesty neboli podané žiadne.
Pretekov sa zúčastnilo v sobotu 64 pretekárov, v nedeľu bola účasť 60 pretekárov.
Schvaľovacia doložka: Hlavný rozhodca schválil preteky na mieste v plnom rozsahu.

Jaroslav Kollár
riaditeľ pretekov

Valér Franko
hlavný rozhodca

