Slovenský zväz orientačných športov

KATARÍNSKY

ORIENŤÁK 2021

PROPOZÍCIE
preteky zimnej O-série v OB
Organizátor:

Klub OB Kysak, Obec Kysak

Termín:

28.11.2021 ( Nedeľa )

Miesto pretekov:

Kysak – časť lúky vedľa bývalého Poľnohospodárskeho družstva.

LEMEŠ 1:5000, e=5m, stav máj 2019 , autor: R. Slobodanyuk,
mapy nie sú vodovzdorne upravené.
Popisy kontrol budú pretekári mať k dispozícii na zhromaždisku! ! !
Klasifikácia pretekov: preteky v orientačnom behu s určeným poradím kontrolných stanovíšť
Mapa:

Razenie:

Sport ident, možnosť zapožičania SI čipu od organizátora za 1,00.- EUR,
strata resp. nevrátenie SI - 30.-EUR

Prihlášky:

do 25.11.2021 e-mailom: obkysak@obkysak.info
V prihláške uveďte meno, klub, kategóriu a číslo Sport Ident

Informácie:

www.obkysak.info, č.t. 0905837844

Prezentácia:

28.11.2021 (nedeľa) 12:30 – 13:15 hod. v mieste pretekov

Štart 00:

voľný od 13:00 do 14:00 hod.

Kategórie:

A – cca
B – cca
C – cca
D – cca

Terén:

Kopcovitý terén, v niektorých častiach sa vyskytujú terénne detaily (jamy, priehlbne,
kôpky, údolička) po ťažbe vápenca alebo po eróznej činnosti. Vegetácia je tvorená
prevažne listnatým lesom so strednou priebežnosťou. V teréne sa vyskytuje stredne hustá
sieť lesných ciest a chodníkov. Časť mapy tvorí chatová oblasť.

Štartovné:

A, B, C

3,5 km, orientačne najviac náročná – výkonnostní pretekári
2,8 km, stredne orientačne náročná – skúsení pretekári
2,0 km, menej orientačne náročná – rekreační pretekári
1,5 km, orientačne nenáročná – začiatočníci, deti alebo deti s rodičmi

-

2,00 EUR ;

D

-

1,00 EUR

Vyhlásenie výsledkov: po ukončení pretekov asi o 15:30 hod.
Funkcionári:

riaditeľ pretekov
hlavný rozhodca
stavba tratí

Jaroslav Kollár
Valér Franko
Miroslav Kollár

COVID-19 Preteky sa budú organizovať v súlade s protiepidemiologickými opatreniami platnými v okrese Košice-okolie
v plánovanom čase pretekov. Bližšie informácie budú zverejnené v pokynoch.

Poznámka:

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

Každý účastník pretekov berie na vedomie, že občianske združenie Klub orientačného behu Kysak (ďalej len „KOB Kysak“)
spracováva jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, klubová príslušnosť a kategória za účelom administrácie,
organizácie, propagácie pretekov a zverejnenia výsledkov pretekov.
Z pretekov budú vytvárané fotografie, ktoré môžu byť zverejnené na internetových stránkach KOB Kysak. Každý účastník
pretekov prihlásením a zúčastnením sa pretekov súhlasí so zachytením jeho podoby na fotografiách za účelom zverejnenia na
internetových stránkach KOB Kysak, ktoré budú slúžiť k propagácii KOB Kysak, ako spomienka na preteky a k informovaniu
verejnosti o pretekoch, a s použitím týchto fotografií uvedeným spôsobom. V prípade, že účastník pretekov nesúhlasí so
zachytením jeho podobizne a jej následným zverejnením, túto skutočnosť má možnosť kedykoľvek oznámiť priamo
fotografovi.

Jaroslav Kollár
riaditeľ pretekov

Valér Franko
hlavný rozhodca

