
 

SLOVENSKÝ ZVÄZ ORIENTAČNÝCH ŠPORTOV, Junácka 6, 832 80 Bratislava 

 

Otvorené majstrovstvá SR 2017 v orientačnom behu na stredných tratiach. 

Otvorené majstrovstvá SR 2017 v orientačnom behu štafiet. 

Verejné preteky v orientačnom behu 
Kysak, 3.– 4.6.2017 

 

PROPOZÍCIE  PRETEKOV 
 
Usporiadateľ:   Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, Bratislava  
 

Technické zabezpečenie: Klub orientačného behu  Kysak 

     

Termín:   3. – 4. 6. 2017 

 

Miesto pretekov  Kysak, okres Košice - okolie 

 
Klasifikácia pretekov:  3.6.2017 (sobota)  –  Majstrovstvá SR na stredných  tratiach, otvorené denné preteky 

jednotlivcov v orientačnom behu na stredných tratiach s určeným poradím kontrolných 

stanovíšť, rankingový koeficient  „E“, nemajstrovské preteky s rankingovým 
koeficientom „C“ 

           

4.6.2017 (nedeľa)  – Majstrovstvá SR v štafetách, otvorené denné preteky 3-členných 
štafiet v orientačnom behu s určeným poradím kontrolných stanovíšť.  

 

Centrum pretekov: Kysak – Horáreň, vzdialená 2 km „Z“ od obce, cesta z obce bude značená smerovkami. 

 
Zhromaždisko:  Lúka a priestor okolo Horárne, GPS: 48° 51' 5.0544" N 21° 11' 52.9218" E 

 

Kategórie:       3.6.2017 (sobota) M SR stredná trať : 
   

      M-14E, M-16E, M-18E, M-20E, M21-E, M35-E,M40-E,  M45-E, M50-E,  M55-E, M60-E, M65-E, M70-E 
      W-14E, W-16E, W-18E, W-20E, W21-E, W35-E, W40-E, W45-E, W50-E W55-E, W60-E, 
 

verejné preteky   

M-10C, W-10C, M-12C, W-12C, RD (deti s doprovodom) 

N – náborová trať, K – kondičná trať, 
Organizátor si vyhradzuje právo na zlúčenie kategórií v prípade počtu prihlásených pretekárov do kategórie menej ako 3. 

 

4.6.2017 (nedeľa) M SR štafety : 
 

M -14, M -18, M 19-, M105, M135, M165, 

W -14, W -18, W 19-, W105, W135, W165, 
 

verejné preteky 
Open  –  3-členné štafety bez rozdielu veku, pohlavia a klubovej príslušnosti. 

 

Predpokladané časy víťazov: Podľa Pravidiel OB, články 9.11; 9.15 a Súťažného poriadku čl. 2.4.1 

 

Prihlášky: M SR stredná trať (sobota) – do 24.5.2017 cez prihlasovací systém IPS na stránke 

SZOŠ na adrese: https://is.orienteering.sk/  
 Vo výnimočnom prípade e-mailom na obkysak@obkysak.info  

                 PRIHLÁŠKY PO TERMÍNE PRE MAJSTROVSKÉ KATEGÓRIE NEBUDÚ MOŽNÉ ! 

 

 M SR štafety (nedeľa) – do 24.5.2017 e-mailom na obkysak@obkysak.info 
 Prihlášku e-mailom považujte za doručenú až po jej spätnom potvrdení. 

 Poplatky uhraďte v termíne prihlášok na účet KOB Kysak,  

číslo účtu: SLSP, a. s., IBAN: SK3009000000005108299211, v správe pre 
prijímateľa uveďte skratku klubu/oddielu. Vo výnimočných prípadoch je možné 
poplatky uhradiť na prezentácií. 

 

https://is.orienteering.sk/
mailto:obkysak@obkysak.info
mailto:obkysak@obkysak.info


Štartovné: 

    

M SR stredná trať (sobota) Do  17.5.2017 Do  24.5.2017 Po 24.5.2017 

M,W -14,-16,-18, M 65-, 70-, K3 6 € 9 € Nie je možné 

Ostatné majstrovské kategórie 8 € 12 € Nie je možné 

M,W -12 C, M,W -10 C, 4 € 5 € 6 € 

RD, N 3 € 3 € 4 € 

M SR štafety (nedeľa)    

M,W -14,  10 € 15 € Nie je možné 

M,W -18, 15 € 20 € Nie je možné 

M,W 19-, M,W 105, M,W 135, M,W 165 21 € 30 € Nie je možné 

Open 15 € 18 € 20 € 

V kategóriach M – 14 a W – 14 pretekajú dvojčlenné štafety. 

Kategórie  M,W105; M,W135; M,W165  - číslo v označení kategórie znamená súčet veku všetkých členov štafety. 

Podmienkou štartu v týchto kategóriách je veková príslušnosť do kategórie M,W 35 a vyššej. 

 
Raziaci systém: Bude použitý raziaci systém Sportident-SI, prosíme uviesť čísla SI čipu v prihláškach.  

Zapožičanie SI-čipu možné na prezentácii za 2.-EUR/deň.            

V prípade nevrátenia čipu bude organizátor vymáhať úhradu 40.-EUR. 

 
Ubytovanie:    Telocvičňa ZŠ Kysak (48° 51' 23.8422" N 21° 13' 11.82" E)   -    3.-EUR osoba/noc 

    Ubytovanie na posteliach organizátor nezabezpečuje. Ubytovanie v okolí na: 

    http://svpkysak.sk, http://www.penzionbudimir.sk, prípadne Košice alebo Prešov. 
 

Stravovanie:   v bufete na zhromaždisku 

v miestnych a okolitých reštauračných zariadeniach (Kysak, Budimír, Družstevná p.H.) 
 

Doprava:    Organizátor nezabezpečuje. 

     

Prezentácia:   -v piatok 2.6.2017, 18:00 - 22:00 hod.  v kultúrnom dome Kysak 
         GPS 48° 51' 13.8018" N 21° 13' 15.1788" E 

    -v sobotu 3.6.2017, 9:00 – 11:00 hod.    na zhromaždisku 

    -v nedeľu 4.6.2017, 8:00 –  9:00 hod.    na zhromaždisku 

 
Štart 00:   3.6.2017 (sobota)   M SR stredná trať  –  12:00 hod. 

    4.6.2017 (nedeľa)  M SR štafety  –  10:00 hod. 

 
Mapa:    Zakľučny jarek,  1:7500,   e=5m, stav jeseň 2016 – jar 2017, autor: R. Slobodanyuk 

Formát mapy A4, mapy pre všetky majstrovské kategórie budú vodovzdorne upravené. 

Pre ostatné kategórie budú na štarte k dispozícii mapníky. 

 
Terén: Kopcovitý terén, v niektorých častiach sa vyskytujú terénne detaily (jamy, priehlbne, 

kôpky, údolička) po ťažbe vápenca alebo po eróznej činnosti. Vegetácia je tvorená 

prevažne listnatým lesom s dobrou priebežnosťou. V teréne sa vyskytuje stredne hustá 
sieť lesných ciest a chodníkov. 

 

Parkovanie:   parkovisko na lúke pred zhromaždiskom                    auto – 1 €/deň,   bus – 3 €/deň,  
Platbu za parkovné je možné uhradiť v piatok na prezentácii, prípadne pri vjazde na 

parkovisko.  

Vzdialenosti:   Telocvičňa ZŠ Kysak - centrum pretekov      -  2 km 

Parkovisko – zhromaždisko               -  od 250m do 750m 
    Centrum pretekov – zhromaždisko  -  0m 

    Zhromaždisko – cieľ             -  0m  

 

http://svpkysak.sk/
http://www.penzionbudimir.sk/


Vyhlásenie výsledkov:  M SR stredná trať (sobota)   – 15:30 hod. 
    M SR štafety (nedeľa)   –  13:30 hod. 

     

Funkcionári pretekov: Riaditeľ pretekov  Jaroslav Kollár R3 
    Hlavný rozhodca   Valér Franko R1   

    Stavba tratí (MSR stredná trať) Miroslav Kollár  R3 

    Stavba tratí (MSR štafety) Dávid Franko   

     
Predpis: Preteká sa podľa pravidiel OB, Súťažného poriadku  a Vykonávacích predpisov 

k súťažiam SZOŠ v OB na rok 2017.  

 

Informácie:   https://obkysak.info/kysak2017/, e-mail: obkysak@obkysak.info 

    kollar369@gmail.com, tel, +421905837844 (Jaroslav Kollár) 

    
Poznámka: Všetci štartujúci pretekári sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne, na vlastné riziko a na 

vlastnú zodpovednosť, bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom 

počas alebo následkom týchto pretekov. 

Vydaním týchto propozícii je zakázaná tréningová činnosť v priestore mapy Kysacký Hrad.   
 

Schvaľovacia doložka: Tieto propozície boli schválené Sekciou OB SZOŠ dňa 19. apríla 2017. 
 

 

 

Valér Franko v.r.        Jaroslav Kollár v.r. 
hlavný rozhodca          riaditeľ pretekov 

  
   

 

Ukážky terénu a mapy: 
 
 
 
      
 
    
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partneri:  

Kysak 

LUSAGO SK s.r.o 
www.plastovyplot.sk FEDROSA SK s.r.o. 
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