Oblastný rebríček Východ
v orientačnom behu za rok 2022
Súťažný poriadok pretekov OR Východ v OB 2022
Do uvedenej súťaže sú zaradené nasledovné preteky OR Východ:
1.kolo – Čingov SNV – Iliašovce
2. kolo – OK Union Košice - Ťahanovce
3. kolo – ATU Košice - Prešov
4. kolo – ATU Košice - Izra
5. kolo – KOB Kysak –(???)
6.kolo - KOB Kysak – (???)
Súťažné kategórie:
M,W-10, M,W-12, M,W-14, M,W-18 M,W19-,M,W35-, M,W45-, M65, M,W55-, K - kondičná.
Náborová kategória N nebude bodovaná.
Spôsob bodovania OR Východ:
Všetci pretekári, ktorí absolvujú trať v uvedených kategóriách, dostanú body do uvedenej súťaže
v každom zo šiestich bodovaných kôl. Pretekár, ktorý preteky vzdá alebo bude diskvalifikovaný
nedostane ani bod, ale pretekár, ktorý absolvuje trať ako posledný, dostane dva body .
Medzi víťazom kola a druhým v poradí bude vždy dvojbodový rozdiel.
Príklad 1: Šesť štartujúcich v kategórii a všetci dokončili trať.
6. získa 1 bod, 5. -dva body, 4. -tri body, 3. -štyri body, 2. -päť bodov a víťaz - sedem bodov
Príklad 2: Šesť štartujúcich v kategórii, pričom jeden vzdal a jeden bol diskvalifikovaný:
4. získa tri body, 3. -štyri body, 2. -päť bodov a víťaz - sedem bodov, dvaja (vzdanie a disk) bez
bodu
Celkové hodnotenie OR Východ:
Do celkového hodnotenia budú zaradení všetci pretekári, t.j. registrovaní v kluboch aj neregistrovaní.
Neregistrovaní sa musia prihlásiť na každé preteky za rovnaké mesto, obec alebo organizáciu.

Do celkového hodnotenia OR Východ 2022 sa budú započítavať každému pretekárovi štyri
preteky s najvyšším počtom bodov z celkového počtu šiestich bodovaných pretekov.
Pri rovnakom celkovom súčte dvoch pretekárov na prvom mieste o víťazovi rozhodne
1. viac lepších umiestení z ich vzájomných mikrosúbojov v jednotlivých kolách
2. väčší počet prvenstiev v kategórii,
3. väčší počet druhých miest atď.
Spracovanie priebežných i celkových výsledkov tejto súťaže zabezpečí pán Anton Onder.
Ocenenie víťazov OR Východ:
Ocenenie víťazov v jednotlivých kategóriách OR Východ za rok 2022 sa uskutoční po ukončení
tohtoročnej súťaže, pričom víťazi uvedených kategórií dostanú víťaznú trofej.
Propagácia OR Východ
Po pretekoch OR Východ a to: po 2., 3., 5. a 6. kole bude uverejnené priebežné poradie v
jednotlivých kategóriách na klubovej stránke KOB ATU Košice.
Po skončení súťaže budú mená prvých troch mužov a troch žien i víťazov ďalších kategórii
uverejnené na Facebookovej stránke.
Celkové výsledky pretekov Oblastného rebríčka Košického kraja v orientačnom behu za rok 2022
budú uverejnené na klubovej stránke KOB ATU Košice.

Hlavný koordinátor pretekov OR Východ: Peter Sláma

