
Základná škola Kysak , KOB Kysak 
 

P R O P O Z Í C I E 
školského kola v orientačnom behu 

Memoriál Stanislava Franku  
v školskom roku 2017/2018 

 
 

Usporiadateľ:   Základná škola Kysak, Klub orientačného behu Kysak, Obec Kysak 
 

Klasifikácia pretekov:  otvorené preteky jednotlivcov v orientačnom behu s určeným poradím 

 kontrolných stanovíšť 
 

Termín pretekov:   23.5.2018 /streda/  

Miesto pretekov:  ZŠ Kysak – areál ZŠ Kysak a priľahlá časť obce a lesa. 
 

Kategórie:   Žiaci ZŠ: nar. 1.1.2002 a mladší: 

kategória „CH 7-9“ žiaci 7. – 9. ročník 

kategória „CH 4-6“ žiaci 4. – 6. ročník 

Žiačky ZŠ: nar.1.1.2002 a mladšie: 

kategória „D 7-9“ žiačky 7. – 9. ročník 

kategória „D 4-6“ žiačky 4. – 6. Ročník 
 

Ukážky z orientačného behu s možnosťou absolvovania trate v areáli ZŠ 

kategória: žiaci a žiačky 1. – 3.ročník 

kategória: deti Materskej školy 
 

Prihlášky:  do 21.5. 2018  písomne riaditeľovi ZŠ, alebo emailom na adresu: 

zskysak@centrum.sk; kópia:  obkysak@obkysak.info  

Za zdravotný stav žiaka zodpovedá  škola. 
 

Prezentácia:   23.5.2018   od 8.30 do 9.30 hod. v ateliéri ZŠ Kysak 
 

Štart 00 :  postupne od 10.00 hod. areál školy, kategórie Žiaci a Žiačky 1. – 3. ročník 

a deti MŠ na školskom ihrisku od 11.00 hod. 
 

Mapa:    Kysak – obec „18“, mierka  1 : 5000 , ekvidištancia = 5 m 

Raziaci systém: Elektronický raziaci systém Sport Ident. SI čipy budú vydané vedúcim na 

prezentácií. Kategórie „Žiaci a Žiačky 1. – 3. ročník“ a „deti MŠ“ budú značiť prechod kontrolným 

stanovišťom do mapy. 
 

Vyhlásenie výsledkov: o 13.00 hod. na školskom ihrisku. Diplomy a vecné ceny obdržia prví traja 

pretekári v každej kategórií 
 

Pravidlá školských pretekov: 

Školské športové preteky v orientačnom behu sú súťažou jednotlivcov. O poradí v kategórii rozhoduje 

dosiahnutý čas pretekára. Nikto zo súťažiacich nebude diskvalifikovaný, ale za každú chýbajúcu 

kontrolu sa pripočítava k dosiahnutému času 5 minút. 
 

Poznámka: Pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastnú zodpovednosť a vlastné nebezpečenstvo! 

 

Súčasne s Memoriálom S.Franku bude prebiehať aj Krajské kolo v OB ZŠ a SŠ Košice. 

Obidva preteky sú súčasťou Svetového dňa orientačného behu WOD 2018. 
 

Organizátori Vás srdečne pozývajú a veria, že spoločne strávime pekné športové dopoludnie. 

 
 

Ondrej Krišanda      Jaroslav Kollár   Valér Franko, Miroslav Kollár 

riaditeľ pretekov     hlavný rozhodca               stavba tratí     
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