
                                                         

 

              Slovenský zväz orientačných športov                       

                                                                 Pokyny 

                          3.,4. a 5.kolo oblastného rebríčka v orientačnom behu Východ 

                  Prešov, Izra 

Usporiadateľ:  Klub OB ATU Košice v spolupráci 

s Fakultou športu Prešovskej univerzity Prešov https://www.unipo.sk/fakulta-sportu 

Termín: 23.-24.4.2022 

Miesto:  23.4.2022 (sobota) Prešov 

  24.4.2022 (nedeľa) Izra   

Zhromaždisko:  Sobota  Fakulta športu, Prešovská univerzita, Prešov 

Parkovisko: GPS: 48.990500, 21.233046 

  Nedeľa Izra, pri jazere (doporučuje sa cestovať zo sedla nad Slancom) 

Prezentácia:  Na zhromaždisku v sobotu  12:30 - 13:30 hod. 

    v nedeľu   9:45 - 10:45 hod. 

Štart:    sobota 1.kolo  13:30-14:30 hod 

   2.kolo 15:15-16:15 hod 

  nedeľa  10:30-11:45 hod  

Prihlásení pretekári môžu štartovať v ľubovoľnom štartovom čase v uvedenom časovom 

pásme, pričom musí byť dodržaný minimálny štartový interval medzi pretekármi z jednej 

kategórie              1 minúta v sobotu, 3 minúty v nedeľu.  

Vzdialenosť sobota  1.kolo  50m 
na štart:     2.kolo 70m  
  nedeľa   

Značenie na štart – modré stužky. 

Raziaci systém:   Sportident 

                              Zapožičanie SI 0,50 EUR, za nevrátenie zapožičaného SI 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.  

Mapa:   sobota Univerzita 1,2 1:4 000, e=2m, stav jar 2021 

  nedeľa Izra  1:10 000, e=5m, stav jar 2014 

Špeciálne  

Symboly:  

 

 

Terén:  sobota Terén bez prevýšenia, ktorý tvorí areál univerzity, sídlisková zástavba s malými 

parkami, zástavba s rodinnými domami 

 nedeľa Stredne kopcovitý, kontinentálny terén, s veľkým výskytom detailov  

pochádzajúcich z terénnych zosuvov a erózie. Terén je bohatý na údolíčka, kôpky, ryhy, 

bažiny, kamene. Prevažuje listnatý les, priebežnosť a viditeľnosť je veľmi dobrá, v teréne 

je stredne hustá sieť lesných chodníkov a ciest.  

V priestore sa môžu vyskytnúť novovyrúbané miesta, vývraty a chodníky, ktoré nie sú 

v mape zakreslené.  

Vyhlásenie sobota 16:45 hod 

výsledkov:  nedeľa 13:00 hod         

Funkcionári  riaditeľ    Jozef Pollák 

pretekov: hlavný rozhodca sobota Peter Sláma 

     nedeľa Mária Kováčová 

  stavba tratí   Jozef Pollák  

 

https://www.unipo.sk/fakulta-sportu


 

Poznámky:  Pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastné riziko a na vlastnú zodpovednosť.  

Preteky sa uskutočnia bez obmedzenia cestnej premávky, doporučujeme pri križovaní 

komunikácií zvýšiť pozornosť. 

Ochrana  Prihlásením sa na tieto preteky každý účastník súhlasí so zverejnením svojich osobných 
osobných  údajov (meno, kategória, klubová príslušnosť) v prihláške, štartovnej listine a výsledkoch 
údajov: uverejnených na internetovej stránke organizátora a v informačnom systéme SZOŠ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Organizátori Vám želajú pekné športové zážitky! 

 

 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 Šprint, 1.kolo Šprint, 2.kolo 

M10, W10, DR  1,3 km/ 11k 1,3 km/ 11k 

M12, W12, N 1,7 km/ 13k 1,6 km / 15k 

M14, W14 2,2 km/ 14k 2,1 km/ 12k 

M18 2,7 km/ 15k 3,1 km/ 16k 

W18  2,4 km/ 15k 2,7 km/ 14k 

M19 3,3 km/ 18k 3,7 km/ 20k 

W19  2,7 km/ 15k 3,1 km/ 16k 

M35  3,3 km/ 18k 3,7 km/ 20k 

W35  2,7 km/ 15k 3,1 km/ 16k 

M45  2,7 km/ 15k 3,1 km/ 16k 

W45 2,4 km/ 15k 2,7 km/ 14k 

M55 2,4 km/ 15k 2,7 km/ 14k 

W55 2,4 km/ 15k 2,7 km/ 14k 

M65 2,4 km/ 15k 2,7 km/ 14k 

K  2,4 km/ 15k 2,7 km/ 14k 


