PROTOKOL

o průběhu závodu v orientačním běhu
Název závodu:

Zařazení do soutěží:
Východočeský pohár žactva - podzim 2017
Východočeský pohár veteránů 2017
Východočeský pohár dorostu a dospělých

Oblastní žebříček

Datum:
30.09.2017
Ředitel:
Štregl Petr
Název mapy:
Rozhledna Žalý
Mapovali:
Tomáš Leštínský

Místo:
Pořadatel:
Benecko - běžecké tratě, pod hotelem
VRL - OOS TJ Spartak Vrchlabí
Žalý
Hlavní rozhodčí:
Stavitelé tratí:
Viková Vendula - R2
Polák Vlastimil - R3
Měřítko, interval vrstevnic:
Rok zpracování:
M 1: 10 000, E = 5m
stav 04/2016
Kreslil:
Tomáš Leštínský

Hodnocení závodu:
Závod proběhl za krásného slunečného počasí ve 3. zóně ochranného pásma KRNAP v nadmořské výšce
800 – 1036 m. n. m.. Terén byl horský, velmi náročný na běh (nerovná podložka, husté borůvčí, klacky). V důsledku této
skutečnosti zdravotnice ošetřila 5 zranění:
1. Muž cca 45 let, polské národnosti – tržná rána hlubšího charakteru na dlani L ruky – vyčištění a sterilní krytí, po poskytnutí první pomoci zdravotnice
doporučila pro kontrolu návštěvu lékařského zařízení.
2. Žena cca 30 let – tržná rána na P koleni (bylo ošetřeno 3 náplasťovými stehy) a očištění odřenin.
3. 2krát podvrtnutí kotníků - zafixováno a doporučeny studené obklady a odlehčování.
4. Muž cca 40 let – prudká bolest v L lýtku po napíchnutí na klacek. Rána byla bez povrchového poškození a lýtko velmi opuchlo. Rána byla zafixována
a byla doporučena návštěva chirurgické ambulance v Jilemnici nebo ve Vrchlabí.

Závodu se účastnilo 682 závodníků (z toho bylo, díky ochotě pořadatelů prodloužit prezentaci, zhruba 100 dohlášek na
místě (většina HDR)).
Vzhledem ke skutečnosti, že závod probíhal ve 3. zóně ochranného pásma KRNAP, byli závodníci povinni seznámit se s
provozním řádem KRNAPu a dodržet jeho pravidla chování v této zóně parku – dokument byl vyvěšen na shromaždišti.
Jménem pořadatelů (OOS TJ Spartak Vrchlabí), chci všem závodníkům poděkovat za účast na závodech a především za
dodržovaní pravidel provozního řádu ve 3. zóně ochranného pásma KRNAPu. Protože právě díky slušnému chování
závodníků a dodržování pravidel, bylo pořadatelům umožněno pořádat závod VČO již po 4. v řadě v takto orientačně
atraktivním, náročném a nedostupném terénu. Tímto děkujeme závodníkům a doufáme, že Vás v podobném terénu
budeme moci přivítat i příští rok na závodě VČO, pořádaném OOS TJ Spartak Vrchlabí.
Největší dík za všechny patří správě KRNAP, za povolení uspořádat závod pro orienťáky, v takto atraktivním a
nedostupném prostoru. Ještě jednou děkujeme a doufáme v další kladnou spolupráci do dalších let s KRNAP a OOS TJ
Spartak Vrchlabí.
Prohlašuji, že závod proběhl podle pravidel ČSOS a Návštěvního řádu KRNAP a byly dodrženy všechny podmínky
KRNAP. Závod proběhl hladce, bez žádných písemných protestů.
Tímto děkuji oddílu OOS TJ Spartak Vrchlabí za krásný a kvalitně uspořádaný závod. Závodníkům za účast, slušné
chování a dodržování všech pravidel. A především největší dík patří KRNAPu za vpuštění do 3. ochranného pásma
KRNAP! Děkuji!

Hlavní rozhodčí (podpis):
Viková Vendula
Protest:
Nebyl podán žádný protest.

Rozhodnutí jury:
Nebyl podán žádný protest.
1.člen jury:
Pavel Justa (PHK8701)

2.člen jury:
Novák Jiří (NPA7502)

Předseda jury:
Leštínský Tomáš (DOB7801)

