
WMOC 2023 tréningové preteky 
9.-13.8.2020 

 Košice, Plešivecká planina 

Pokyny 
_____________________________________________________________________________________ 
    
Usporiadateľ: Klub orientačného behu ATU Košice  
Cieľ, prezentácia: 
 

Dátum Miesto Parkovisko-GPS Čas Parkovisko-cieľ 

Nedeľa, 9.8.2020 Košice, Terasa 48.719480, 21.232620 9:30-12:30 100 m 

Pondelok, 10.8.2020 Lemešany 48.836035, 21.263724 9:30-12:30 900 m 

Streda, 12.8.2020 Plešivecká planina 48.585782, 20.406105 9:30-12:30 200 m 

Štvrtok, 13.8.2020 Plešivecká planina 48.585668, 20.406234 9:30-12:30 200 m 

 
V prípade, že máte vykonanú úhradu štartovného, nie je potrebné dostaviť sa na prezentáciu. V prípade, že sa 
však na prezentáciu nedostavíte, budeme po dobehu od Vás vyžadovať kontakt, pre prípad potreby kontaktovať 
Vás z dôvodu nečakaného výskytu Covid-19. 
 
Vzdialenosti Šprint (9.8.)  Košice, Terasa   3 km 
z centra Košíc: Stredná trať (10.8.)  Lemešany   20 km 
 Dlhá trať (12.-13.8.)   Plešivec   85 km         
Štart 00: všetky dni     10:00 hod. 

Prihlásení pretekári môžu štartovať v ľubovoľnom štartovom čase od 10.00 do 13.00 hod 
(zmena oproti rozpisu z dôvodu nižšieho počtu prihlásených pretekárov), pričom musí byť 
dodržaný minimálny štartový interval medzi pretekármi z jednej kategórie 1 minútu pri 
šprinte a 2 minúty pri lesných pretekoch.  Pretekári sú povinní dodržiavať pokyny 
štartového rozhodcu.    

 značenie na štart modro-biele  
 Vzdialenosť cieľ-štart  
 Šprint 100 m 
 Stredná trať 150 m 
 Dlhá trať, 12.8. 350 m 
 Dlhá trať, 13.8. 400 m 
Raziaci systém:    bude použitý  raziaci systém SI. Prosíme o vrátenie zapožičaných SI  čipov v cieli.  Za  

nevrátenie  SI čipu bude organizátor vymáhať čiastku 30.- EUR. 
Všetci pretekári, ktorí odštartovali sa musia dostaviť k vyčítaniu čipu, vrátane tých, ktorí  
preteky vzdali alebo neorazili všetky kontroly.  

Mapy: Šprint 
 ISSOM 2007,  stav 2017, 1:4 000, e=2m, rozmer 210x297 mm 
 Stredná trať 
 ISOM 2017,  stav 2019, 1:10 000  e=5m, rozmer 210x297 mm 

  Dlhá trať  
 ISOM 2017,  stav 2019, 1:10 000  e=5m, rozmer 210x297 mm 
 Mapy na všetky dni sú  vodovzdorne upravené. Pri šprinte sú použité mapníky, pre ostatné 

dni sú mapy vytlačené na vodeodolnom papieri pretex. 
Opisy kontrol: na štarte a taktiež vytlačené na mapách     
Špeciálne symboly:     zelený krúžok    výrazný strom    
  zelený krížik       vývrat     
  hnedý trojuholník plošinka 
 čierny krúžok  umelý objekt   
 čierny krížik    umelý objekt                                             
Terén: Šprint 

Sídlisková zástavba s parkami. Cesty a chodníky nachádzajúce sa v priestore sú prevažne 
asfaltové. 

  
 



 
 
 Stredná trať 

Stredne kopcovitý, kontinentálny terén, v časti s výskytom detailov  pochádzajúcich 
z terénnych zosuvov a erózie. V časti terénu sa nachádza väčšie množstvo bažín. Prevažuje 
listnatý les, priebežnosť a viditeľnosť je veľmi dobrá, v teréne je stredne hustá sieť lesných 
chodníkov a ciest.  

 Dlhá trať   
 Krasový terén so závrtmi. Na svahoch závrtov sa často nachádzajú kamenné polia a skalnaté 

zrázy. 
Vegetáciu tvorí väčšinou listnatý les s občasným výskytom ihličnatých stromov. Priebežnosť 
a viditeľnosť je prevažne veľmi dobrá, pohyb je občas obmedzený kamenitou podložkou.  

 V teréne sa vyskytuje stredne hustá sieť lesných chodníkov a ciest. 
Štartová listina: zoznam prihlásených pretekárov nájdete na https://is.orienteering.sk/competitions/1627 
Stravovanie: Počas akcie nebude v mieste pretekov žiadne stravovacie zariadenie.  
Občerstvenie: Organizátor nezabezpečuje občerstvenie  na trati ani v cieli.                           
WC: provizórne v blízkosti cieľa 
Výsledky: https://www.orienteering.sk/   
Funkcionári  riaditeľ                 Jozef Pollák    
pretekov: hlavný rozhodca  Ján Kuchta       
                        stavba tratí  šprint, dlhá trať 1,2  Jozef Pollák 
     stredná trať    Michal Krajčík 
Poznámky: 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. 
Preteky sa uskutočnia za aktuálne platných, štátom určených opatrení súvisiacich  
s Covid-19. 

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  Slovenského zväzu orientačných športov (SZOŠ).     
Podrobné informácie k spracovaniu osobných údajov sú uvedené v dokumente Ochrana osobných údajov, ktorý je 
zverejnený na internetovej stránke (SZOŠ). 

 
                Organizátori Vám želajú pekné športové zážitky. 

 
 
Parametre tratí 
 

Trať Šprint Stredná trať Dlhá trať 1 Dlhá trať 2 

t1 3,2 km/22 m/18k 5,0 km/215 m/20k 8,1 km/325 m/17k 7,7 km/255 m/18k 

t2 2,7 km/20 m/14k 4,2 km/170 m/15k 6,1 km/240 m/12k 5,7 km/180 m/14k 

t3 2,4 km/20 m/12k 3,0 km/125 m/12k 5,1 km/195 m/12k 4,4 km/145 m/10k 

t4 2,1 km/22 m/13k 2,7 km/115 m/11k 4,1 km/145 m/12k 3,7 km/135 m/8k 

t6 1,9 km/14 m/12k 2,3 km/95 m/8k 3,1 km/85 m/10k 3,3 km/105 m/6k 

t7 2,0 km/18 m/14k 2,0 km/45 m/7k 2,3 km/60 m/7k 2,5 km/90 m/7k 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://is.orienteering.sk/competitions/1627
https://www.orienteering.sk/


 
Cieľ  a parkovanie, šprint 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


