Slovenský zväz orientačných športov

PROTOKOL
8. kola
oblastného rebríčka „Východ“ v orientačnom behu
Organizátor:

Klub orientačného behu Kysak

Termín:

9.9.2018 (nedeľa)

Miesto konania:

Lemešany, okres Prešov

Centrum pretekov,
zhromaždisko:

Lemešany – priestor lúky západne od obce Lemešany cca 1,7 km. Odbočka v obci bola
označená lampiónom. GPS 48°50'02.9"N 21°15'23.2"E

Klasifikácia pretekov:

otvorené preteky s určeným poradím kontrolných stanovíšť na krátkej trati (middle)

Kategórie:

M, W – 10
M, W – 18
M, W 45M, W – 12
M, W 19M, W 55M, W – 14
M, W 35M 65RD trať pre deti s doprovodom
N
jednoduchá náborová trať
K
kondičná, orientačne náročnejšia trať cca 2,5 - 3 km

Raziaci systém:

bol použitý elektronický raziaci systém Sportident

Mapa:

Konvalinka IV, 1:10 000, e=5m, ISOM 2017, stav jeseň 2017 – jar 2018,
autor: R. Slobodanyuk. Formát mapy A4, mapy neboli vodovzdorne upravené.
Na štarte boli k dispozícii plastové obaly.
Stredne kopcovitý terén, miestami s veľkým výskytom detailov pochádzajúcich z terénnych
zosuvov a erózie. Terén je bohatý na údolíčka, kôpky, ryhy.. Vegetácia je tvorená prevažne
listnatým lesom s dobrou, miestami zníženou priebežnosťou. V teréne sa vyskytuje stredne
hustá sieť lesných ciest a chodníkov.

Terén:

Organizačný štáb:

Riaditeľ pretekov:
Hlavný rozhodca:
Staviteľ trate:

Jaroslav Kollár
Valér Franko
Miroslav Kollár

Hodnotenie pretekov: Preteky sa uskutočnili podľa plánovaného časového harmonogramu. Počasie bolo slnečné
s teplotou okolo 25°C, fúkal slabý vietor. Pretekárkou Jankou Slámovou štartujúcou v 1. minúte
bol pri prebehu okolo štartu nahlásený chýbajúci lampión na kontrole č.34. Aj pri zbieraní kontrol
neboli nájdené kontroly č. 54 a 57, ktoré až po dlhšom hľadaní boli nájdené asi 50 m od ich
pôvodných stanovíšť. Našťastie k ich premiestneniu došlo až po odbehnutí všetkých pretekárov
a nebol narušený priebeh pretekov. K zraneniu pretekárov nedošlo. Protesty neboli podané žiadne.
Pretekov sa zúčastnilo 59 pretekárov.
Schvaľovacia doložka: Hlavný rozhodca schválil preteky na mieste v plnom rozsahu.

Jaroslav Kollár
riaditeľ pretekov

Valér Franko
hlavný rozhodca

