Mikulášska čižma
Verejné preteky v orientačnom behu
Košice - Dargovských hrdinov, 4. december 2022

Organizátor:
Dátum:
Miesto pretekov:
Prezentácia:
Kategórie:

Štartovné:

Prihlášky:

Štart 00:

Prezliekanie:
Raziaci systém:
Vyhlásenie
výsledkov:
Mapa:
Terén:
Funkcionári:

Poznámka:

Klub OB ATU Košice
4. december 2022
Košice - Dargovských hrdinov (Furča)
ZŠ Ľ. Fullu, Maurerova 21, Košice
Od 12:30 - 13:30 hod.
A – cca 3,5 km, trať orientačne náročnejšia
B – cca 3,0 km, trať orientačne náročnejšia
C – cca 2,5 km, trať menej orientačne náročná
D – cca 2,0 km, trať orientačne nenáročná
Mikulášska trať – cca 1,0 km dlhá, orientačne nenáročná trať určená pre začiatočníkov
a deti v doprovode rodičov
A, B, C
3,00 EUR
D
2,00 EUR
Mikulášska trať
1,00 EUR
do 1.12.2022 na adresu: akademik.tu@tuke.sk
V prihláške uveďte meno, rok narodenia a kategóriu.
Na Mikulášsku trať je možné prihlásiť sa aj na mieste.
13:30 hod
Pretekári môžu štartovať v ľubovoľnom čase medzi 13:30 - 14:45 hod.
Vzdialenosť na štart z miesta prezentácie - Mikulášska trať a D: do 100 m,
Kategórie A, B a C: do 500 m.
V šatniach ZŠ.
Sport ident, možnosť zapožičania SI čipu od organizátora za 0,50.- EUR. V prípade
nevrátenia SI čipu bude organizátor vymáhať náhradu 30.- EUR.
predpoklad vyhlásenia o 15:30 hod. Víťazi každej kategórie budú odmenení
drobnými cenami. Účastníci Mikulášskej trate budú odmenení mikulášskym
balíčkom.
FURČA a MAUREROVA , 1: 4000 (1mm na mape = 4 m v skutočnosti)
Mapy nie sú vodovzdorne upravené.
Sídlisková zástavba s parkami. Cesty a chodníky nachádzajúce sa v priestore sú
prevažne asfaltové. Časť terénu sa nachádza v areáli ZŠ Ľ. Fullu
riaditeľ
Judita Sádecká
hlavný rozhodca
Peter Sláma
stavba tratí
Dušan Sláma
Pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastné riziko a na vlastnú zodpovednosť.
Zodpovednosť za pretekajúce deti zo ZŠ Ľ. Fullu preberajú ich rodičia.
Peter Sláma
hlavný rozhodca

Judita Sádecká
riaditeľ pretekov

