
POKYNY 
Vianočný kapor 

Košice – Západ, ZŠ Slobody 1, 17. 12. 2022 
 

Organizátor:   Klub OB ATU Košice  
Klasifikácia pretekov: Otvorené preteky jednotlivcov v orientačnom behu s určeným poradím kontrol  
Miesto:   Košice – Luník II, III (Terasa)  
Zhromaždisko:  ZŠ Slobody 1, Slobody 239/1, Košice  

GPS: 48.717625, 21.228436 
Parkovanie:   Sídliskové parkovanie v priľahlých uliciach bez garancie voľného miesta  
Centrum pretekov:  Areál ZŠ. Vstup zo spodnej strany (východný vchod od bytoviek na ulici Slobody) Súťažiacim 

tam bude k dispozícii počas celej akcie šatňa a po dobehu aj občerstvenie.  
Po dobehnutí do cieľa vstupujte do šatne vyzutí.  

Prezentácia:   od 12:00 – 13:00 hod. v priestoroch ZŠ  
Štart 00:   12:30 hod.  

Prihlásení pretekári môžu štartovať v ľubovoľnom štartovom čase od 12.30 do 13.45 hod., 
pričom musí byť dodržaný minimálny štartový interval 1 minúta medzi pretekármi z jednej  
kategórie. Pretekári sú povinní dodržiavať pokyny štartového rozhodcu.  

Vzdialenosť na štart:  pre kategórie A, B, C, D: 300 m po modrých stužkách 
   Pre kategóriu detská trať Kapor: štart bude pri areáli školy 
Cieľ:  pre všetky kategórie: je pred areálom školy. Súťažiaci si môžu na štarte odložiť veci na 

zahriatie a po absolvovaní trate si ich z cieľa ísť prevziať. 
Raziaci systém:  Sportident SI, možné iba kontaktné razenie 

Za zapožičanie SI budeme účtovať 0,50 EUR. Za nevrátenie zapožičaného SI bude organizátor 
vymáhať čiastku 30,- EUR.  

Mapa:  Háj nad Luníkmi, 1:4 000, e=2 m, stav: 2019  
Mapy nebudú vodovzdorne upravené.  

Popisy kontrol:  Pre všetky kategórie budú k dispozícii na zhromaždisku . Popisy sú vytlačené aj na mapách.  
Terén:  Sídlisková zástavba (Lesopark, obytné panelákové domy, obchodné centrá, parky, asfaltové 

chodníky a cesty, štrkové cesty). 
Občerstvenie:  Po dobehu bude k dispozícii čaj.  
Vyhlásenie výsledkov: Predpoklad o 14:45 hod. Ocenení budú prví 3 pretekári kategórie A,B,C,D a detskej trate 

Kapor.  
Účastníci Kaprovskej trate budú odmenení sladkým balíčkom hneď po absolvovaní trate.  

Funkcionári  Riaditeľ   Lukáš Simočko  
pretekov:   Hlavný rozhodca  Eva Mušinská  

Stavba tratí   Dušan Sláma  
Poznámky:  Pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastné riziko a na vlastnú zodpovednosť. 

Všetci pretekári, ktorí odštartovali sa musia dostaviť k vyčítaniu čipu, vrátane tých, ktorí 
preteky nedokončili.  

Upozornenie:  Usporiadateľ neobmedzuje ani nebude riadiť premávku na sídlisku. Zvýšte opatrnosť pri 
prebehovaní ciest! Na všetkých tratiach je povinný, značený úsek v dĺžke 30m(cez prechod 
pre chodcov) medzi kontrolami 53 a 54. Pretekári majú na prekonanie tohto úseku čas 1 
minútu. Reálny čas, ktorý na tomto úseku dosiahnu a ktorý bude zaznamenaný v ich SI, 
bude od celkového času odpočítaný. 

Parametre tratí  trať Kapor 0,8 km 9 kontrol  
A  3,8km, 30k 
B  3,0km, 26k 
C  2,5km, 19k 
D  1,8km, 16k  
Dĺžky tratí sú uvádzané vzdušnou čiarou.  

Ochrana osob. 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. V prípade, že 

nesúhlasíte s uverejňovaním svojej fotografie, oznámte to priamo fotografovi. 


