
Slovenský zväz orientačných športov 

 

T R O J K R Á Ľ O V Á     B U Z O L A    2 0 2 2 
 

P R O P O Z Í C I E 

Tréningové preteky zimnej O-série v OB 
 

Akcia sa uskutoční v súlade s aktuálnymi nariadeniami vlády SR súvisiacimi s Covid-19. Štart mimo rodinných 

príslušníkov bude možný len jednotlivo. Štart bude možný medzi 12:30 -14:00 hod. Výsledky pretekov budú 

zverejnené na klubovej stránke KOB Kysak www.obkysak.info 

 

Organizátor:  Klub orientačného behu  Kysak, Obec Kysak 

 

Termín:  9.1.2022 ( nedeľa ) 

 

Miesto pretekov: obec Kysak 

 

Parkovisko:  parkovisko pri kultúrnom dome 

 

Mapa: Kysak – obec ’18,  1:5 000, 10/2016,  mapy nie sú vodovzdorne upravené. 

Popisy kontrol  budú vytlačené  na  mapách. 

Klasifikácia    

pretekov : otvorené tréningové preteky v OB s určeným poradím KS   
 

Raziaci systém: Sport ident, možnosť zapožičania SI čipu od organizátora na štarte za 0,50.- EUR, 

 strata resp. nevrátenie SI - 30.-EUR 

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

Prihlášky:  Do  8.1.2022  do 20.00 hod. 

Prihlášku realizujte vpísaním svojho mena a rezerváciou štartovného času na: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yGChPh6BNQaeaMAGV_hvNIHMj4Tsy4sHbHDj0IkyOFw/edit?us

p=sharing 

Rezervácia štartovného času je nevyhnutná! 
    

 

Štart 00:  štart v rezervovanom čase medzi 12:30 – 14:00 hod. 
 

Kategórie: A   3,5 – 4,0 km, orientačne najviac náročná  

 B   2,5 – 3,0 km,  stredne orientačne náročná   

 C   2,0 – 2,5 km,  menej orientačne náročná  

D   1,5 – 2,0 km, orientačne nenáročná  
                                                       

Terén:   časť obce a priľahlý les 
 

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

   Úhrada štartovného do krabičky na štarte!       
 

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

Informácie:  www.obkysak.info,    č.t. 0905837844 
 

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

Ochrana   Prihlásením sa na tieto preteky každý účastník súhlasí so zverejnením svojich osobných  

osobných údajov:  údajov (meno, kategória, klubová príslušnosť) v prihláške, štartovnej listine a vo 

výsledkoch na internetovej stránke organizátora a v informačnom systéme SZOŠ.  

Upozornenie:            Je prísny zákaz skracovania postupov cez súkromné pozemky a ploty  ! 

       

 

 
 

Klub orientačného behu Kysak 
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