
Slovenský zväz orientačných športov 
 

P R O P O Z Í C I E 
4. kola oblastného rebríčka „Východ“ v orientačnom behu 

 

Preteky sa uskutočnia za aktuálnych, štátom určených opatrení súvisiacich s Covid-19. Nevyhnutné je hlavne 

dodržiavanie vzdialenosti medzi osobami nosenie rúška v spoločnosti iných osôb  
 

Organizátor:                       Klub orientačného behu Kysak 
 

Termín:         21.6.2020  /nedeľa/ 
 

Miesto konania:  Kysak, okres Košice - okolie 
 

Centrum pretekov,        Kysak – Horáreň, 2 km západne za obcou Kysak.  

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

Klasifikácia pretekov: Otvorené preteky s určeným poradím kontrolných stanovíšť na skrátenej trati. 
    

Kategórie:  M, W – 10  M, W – 18   M, W  45-                       

 M, W – 12     M, W    19-  M, W   55-                           

            M, W – 14  M, W    35-  M   65- 

                             DR     trať pre deti s doprovodom  

                         N       jednoduchá náborová trať ,    K       kondičná, orientačne náročnejšia trať cca 2,5 - 3 km 
 

Štartovné:          M, W – 10, -12, -14,  -18,  M 65-, DR, N,    2,00.-EUR 

           ostatné kategórie      3,00.- EUR   

Prihlášky:                        do 18.6.2020 cez prihlasovací systém SZOŠ, https://is.orienteering.sk/competitions/1624 
                                               výnimočne na emailovú adresu:  obkysak@obkysak.info.   

U registrovaných pretekárov uveďte aj registračné číslo. 
 

Raziaci systém:                    Sportident, prosím do prihlášky uviesť čísla SI, zapožičanie SI - 0,50.-EUR/pretek,                              

        strata resp. nevrátenie SI - 30.-EUR 
 

Štart 00:          10.00 hod.   Prihlásení pretekári môžu štartovať v ľubovoľnom štartovom čase, pričom musí 

byť dodržaný minimálny štartový interval medzi pretekármi z jednej kategórie 2 minúty . Štart je možný od 10,00 – 11,30 
 

Prezentácia:                   21.6.2018  od 9.30 –  10.50 hod. na zhromaždisku 
            

Vyhlásenie výsledkov:         12.30 hod.    

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

formát mapy A4.mapy nebudú vodovzdorne upravené.  

Na štarte budú k dispozícii plastové obaly.           
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 pri Horárni                                                                             
 

Organizačný štáb:           Riaditeľ pretekov:  Jaroslav Kollár 

                                           Hlavný rozhodca:   Miroslav Kollár 

                                          Staviteľ trate:            Libor Semenčík 

Informácie: http://obkysak.info ; Kollár Jaroslav, 0905837844, e- mail: obkysak@obkysak.info 
 

Poznámka: VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA 
                         ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM TÝCHTO PRETEKOV ! 
 

Ochrana osobných údajov: Prihlásením sa na tieto preteky každý účastník súhlasí so zverejnením svojich 

osobných údajov (meno, kategória, klubová príslušnosť) v prihláške, štartovnej listine a výsledkoch na 

internetovej stránke pretekov a v informačnom systéme SZOŠ. V priebehu pretekov budú zabezpečované 

dokumentačné a osobné fotografie slúžiace k propagácii OB, ako spomienka na preteky, k informovaniu 

verejnosti o akcii a pod. V prípade, že nesúhlasíte s uverejňovaním svojej fotografie, oznámte to priamo 

fotografovi. 

 
 

 

               Jaroslav Kollár               Miroslav Kollár 

   riaditeľ pretekov               hlavný rozhodca 
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