
Slovenský zväz orientačných športov

PROTOKOL  Z  PRETEKOV

Protokol z pretekov: 4. kolo Oblastného Rebríčka Východ 2018

Vyhlasovateľ: Kluby OB oblasti Východ

Organizátor: KOB Akademik TU Košice

Technické zabezpečenie: KOB Akademik TU Košice

 

Dátum:   29.4.2018, Nedeľa

 

Klasifikácia pretekov: otvorené preteky jednotlivcov v orientačnom behu na strednej trati 

s určeným poradím kontrol

 

Centrum pretekov: Obec Silica, pri cintoríne

 

Miesto pretekov: Silická planina – severne od obce Silica

 

Opis terénu: krasový terén s negatívnym reliéfom, stredne hustou sieťou 

komunikácií. Časť priestoru je tvorená lúkami s roztrúsenými 

húštinami a časť priestoru tvorená lesom s prevažne horšou 

priebežnosťou.

Mapa: Silička, 1:10000, e=5m, stav leto 2016, 297x210 mm
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Funkcionári pretekov: uvádzajú sa hlavné rozhodcovské pozície – riaditeľ pretekov 

(prípadne aj technický riaditeľ) + hlavný rozhodca (prípadne aj 

advisor IOF) + autor tratí (ak je viac autorov, uvedú sa všetci pre 

príslušné preteky) + veliteľ štartu + veliteľ cieľa

Riaditeľ pretekov: Jozef Pollák

Hlavný rozhodca: Zdenko Roháč

Vedúci štartu: Eva Mušinská

Stavba tratí: Michal Krajčík

Jury: Jury nebolo potrebné zostaviť.

 

Hodnotenie pretekov: Preteky prebehli podľa zverejneného harmonogramu. Námietky a 

protesty neboli podané. Došlo k ľahkému zraneniu pretekára 

Tomáša Legátha – narazené koleno, bolo ošetrené na mieste.

Schvaľovacia doložka: Hlavný rozhodca schválil výsledky pretekov v plnom rozsahu.

.

Originál protokolu musí byť hlavným rozhodcom a riaditeľom pretekov podpísaný! Originál 

protokolu národných súťaží v orientačných športoch je archivovaný rozhodcovskou komisiou 

SZOŠ.

........................, riaditeľ pretekov ........................., hlavný rozhodca
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