
Slovenský zväz orientačných športov 
 

K A T A R Í N S K Y     O R I E N Ť Á K    2 0 2 1 
 

POKYNY PRE PRETEKÁROV 
preteky zimnej O-série v OB 

 

Organizátor:  Klub OB  Kysak, Obec Kysak 
 

Termín:  28.11.2021 ( nedeľa ) 
 

Zhromaždisko: Kysak -  vyhradená časť lúky naproti hlavného vstupu na Poľnohospodárske družstvo. 
  

Vzdialenosti:                Parkovisko – Zhromaždisko:  0 m,    Zhromaždisko – Štart:  800m, modré stužky.    

 

Prihlášky:  do 25.11.2021  e-mailom: obkysak@obkysak.info 

     V prihláške uveďte meno, klub, kategóriu, číslo Sport Ident a telefónne číslo pretekára. 
 

Štart 00:  voľný od 11:30 do 13:30 hod, po odštartovaní nezabudnite oraziť SI v krabičke START 
 

Mapa:   LEMEŠ  1:5000,   e=5m, stav máj 2019 , autor: R. Slobodanyuk, 

   mapy nie sú vodovzdorne upravené. 

Popisy kontrol:          Budú vytlačené na mape a k dispozícii aj na zhromaždisku! ! ! 
 

Klasifikácia pretekov : preteky v orientačnom behu s určeným poradím kontrolných stanovíšť   
 

Razenie: Sport ident, možnosť zapožičania SI čipu od organizátora za 1,00.- EUR, 

 strata resp. nevrátenie SI - 30.-EUR 
 
    

Prezentácia:  28.11.2021 (nedeľa) 11:15 – 13:00 hod. na zhromaždisku 
    

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. 

DOPORUČUJEME   KLINCOVÚ   OBUV  ! ! ! 
 

Štartovné: A, B, C        -          2,00 EUR   ;    D            -       1,00 EUR        
                                        

Vyhlásenie výsledkov: NEBUDE, každý pretekár pri vyčítaní SI v cieli dostane malú pozornosť. 
 

Funkcionári:  riaditeľ pretekov   Jaroslav Kollár 

   hlavný rozhodca  Valér Franko 

   stavba tratí   Miroslav Kollár 

 

Opatrenia COVID 19: Podujatie bude organizované v režime OP (osoba kompletne očkovaná a osoba, ktorá 

prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami). Pri prezentácii je potrebné vedúcim klubu 

potvrdiť zoznam účastníkov podľa prihlášok, čo je podmienkou účasti na pretekoch. 

Pri vstupe na zhromaždisko je nutné použiť dezinfekciu a pri prezentácii prekrytie dýchacích ciest respirátorom. 

 Na zhromaždisku počas prezentácie a vyčítaní SI v cieli je potrebné dodržať odstup 2 m. V Centre pretekov musí 

každý účastník používať prekrytie dýchacích ciest respirátorom (to neplatí pri odchode na štart, po príchode z cieľa,  

 

Ochrana osobných údajov: Prihlásením sa na tieto preteky každý pretekár súhlasí so zverejnením svojich 

osobných údajov v platnom formáte SZOŠ. V priebehu pretekov budú robené fotografie slúžiace k 

informovaniu verejnosti. V prípade, že s fotografovaním nesúhlasíte, oznámte to prosím fotografovi. 

Upozornenie: Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť, bez nároku 

na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo následkom týchto pretekov. 
 

   

   

             Jaroslav Kollár                Valér Franko 

 riaditeľ pretekov             hlavný rozhodca  
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Parametre tratí: 

 

 

   A – 3,0 km, prevýš.110m, 18 KS, orientačne najviac náročná – výkonnostní pretekári 

 

   B – 2,4 km, prevýš.  95m, 13 KS, stredne orientačne náročná – skúsení pretekári  

 

   C – 1,8 km, prevýš.  90m, 10 KS,   menej orientačne náročná – rekreační pretekári 

 

   D – 1,4 km, prevýš.  85m,   8 KS, orientačne nenáročná – začiatočníci, deti alebo deti s rodičmi 
                                                              

 


