
Slovenský zväz orientačných športov 

PROTOKOL  Z  PRETEKOV 

 

Protokol z pretekov:  Majstrovstvá SR v LOB jednotlivci a štafety,  2020 

Vyhlasovateľ a organizátor:  Slovenský zväz orientačných športov 

Technické zabezpečenie:  VŠTJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica 

Dátum:    Jednotlivci: Sobota 1. 2. 2020 

 Štafety: Nedeľa 2. 2. 2020 

Klasifikácia pretekov:  Majstrovstvá SR v lyžiarskom orientačnom behu jednotlivcovo na 

dlhých tratiach a štafiet s určeným poradím KS. 

Centrum a miesto pretekov:  Lyžiarsky bežecký štadión Skalka pri Kremnici.  

Opis terénu:  Štandardné lyžiarske bežecké trate a minimálna dodatočne 

pripravená sieť skútrových stúp v nadmorskej výške cca 1200 m.   

Mapa:  Skalka pri Kremnici 2020, 1:10 000, e 5 m, stav január 2020, 

tlačená laserovou tlačiarňou.  

 Funkcionári pretekov: Riaditeľ pretekov:   Peter Ďurčo  

Hlavný rozhodca:   Rastislav Veselovský  

Vedúci štartu:   Viktória Herdová, Andrej Patráš 

Vedúci cieľa:   Ivan Repáč 

 IT zabezpečenie:   Juraj Nemec, ml., Andrej Nemec 

                       Stavba tratí:               Juraj Nemec, st.: sobota 

Andrej Patráš: nedeľa 

Jury:  Nebola zostavená, protesty neboli podané.   

Hodnotenie pretekov:  Preteky prebehli za mimoriadne nepriaznivého počasia, podľa 

plánovaného harmonogramu. V priebehu piatka a soboty sa 

roztopilo cca 20 cm snehu, čo zásadným spôsobom ovplyvnilo 

kvalitu tratí. K úrazu nedošlo. Vyhlásenie výsledkov sa 

uskutočnilo v sobotu aj v nedeľu po pretekoch. Organizátor 

ďakuje mestu Kremnica za poskytnutie priestorov bežeckých tratí 

a Relax centra.  

Schvaľovacia doložka: Hlavný rozhodca schválil preteky na mieste.  
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