
Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, Bratislava 

  

POKYNY 
pretekov v rámci Svetového dňa orientačného behu – WOD 2018 
Pre deti, žiakov, študentov, učiteľov, športovcov, sympatizantov prírody a širokú verejnosť 

  

 

Vyhlasovateľ :   Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, Bratislava  
Organizátor  :    Klub orientačného behu Kysak 
Preteky sa konajú za finančnej podpory SZOŠ.  
 
Termín :  23. máj 2018  -  streda  
Centrum pretekov :  Školské ihrisko ZŠ Kysak 
Priestor pretekov : areál školy, časť obce a priľahlý les  
 
Prezentácia :  12:00 – 14:00 hod., v centre pretekov na školskom ihrisku   
Trate: T1 – T4, dĺžka tratí od 1,5 až 3,5 km, s určeným poradím kontrolných stanovíšť. Popisy 

kontrol sú vytlačené na mapách.  
Kategórie :  T1, T2, T3, T4 - podľa vlastného rozhodnutia nahlásením pri prezentovaní v centre 

pretekov. 
Štart :   od 12:00 hod. – do 14:00 intervalovým spôsobom v ľubovoľnom čase, vzdialenom cca 

100 m od centra pretekov , cesta značená modrobielymi stužkami. 
  

 Cieľ :  na školskom ihrisku, po dobehnutí bude zaznamenaný dosiahnutý čas a skontrolovaná 
správnosť razenia. 

Mapa:  Kysak – obec ’18,  1:5 000, 10/2016,  mapy nie sú vodovzdorne upravené. Mapníky 
budú k dispozícii na štarte  

Opis terénu: stredne kopcovitý terén lesná časť miestami ťažšie pribežná. V obci venujte pozornosť 
pri prebiehaní ciest, beží sa za plnej premávky.  

Raziaci systém:  Elektronický raziaci systém Sport Ident, SI čip bude vydaný pri prezentácií. 
 

Vyhodnotenie: Výsledky pretekov budú zverejnené na stránke www.orienteering.sk a 
www.obkysak.info.sk.  

 
Funkcionári pretekov: riaditeľ pretekov: Jaroslav Kollár  
   hlavný rozhodca: Miroslav Kollár 
   staviteľ tratí : Valér Franko     
 
 
Preteky WOD (nasledujú po Krajskom kole KSK žiakov a študentov), sú súčasťou verejného masového podujatia 
v orientačnou behu, ktoré v tento deň prebehne v rôznych mestách na Slovensku i na celom svete. Cieľom je 
zvýšenie športovej aktivity verejnosti, priblíženie a spoznanie orientačného behu.  
Podujatia sa môžu zúčastniť všetci záujemcovia, aj žiaci ktorí nepostúpili z okresných kôl, učitelia, rodičia a 
široká verejnosť.  
 

Poznámka:  Pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastnú zodpovednosť. 
 


