Slovenský zväz orientačných športov

PROPOZÍCIE
1. a 2. kola oblastného rebríčka „Východ“ v orientačnom behu
Organizátor:

Klub orientačného behu Kysak

Termín:

23. - 24.3.2019

Miesto konania:

Lemešany, okres Prešov

Centrum pretekov,
zhromaždisko:

Lemešany – priestor lúky západne od obce Lemešany cca 1,7 km. Odbočka v obci bude
označená lampiónom. GPS 48°50'02.9"N 21°15'23.2"E

Klasifikácia pretekov:

Po obidva dni otvorené preteky s určeným poradím kontrolných stanovíšť
Sobota – middle (krátka trať)
Nedeľa – skrátená trať

Kategórie:

M, W – 10
M, W – 18
M, W – 12
M, W 19M, W – 14
M, W 35RD trať pre deti s doprovodom
N
jednoduchá náborová trať , K

Štartovné:

M, W 45M, W 55M 65kondičná, orientačne náročnejšia trať cca 2,5 - 3 km

M, W – 10, -12, -14, -18, M 65-, DR, N,
2,00.-EUR
ostatné kategórie
3,00.- EUR
do 21.3.2019 cez prihlasovací systém SZOŠ, https://is.orienteering.sk/competitions/1454
výnimočne na emailovú adresu: obkysak@obkysak.info.
U registrovaných pretekárov uveďte aj registračné číslo.

Prihlášky:

Raziaci systém:

Sportident, prosím do prihlášky uviesť čísla SI, zapožičanie SI - 1,00.-EUR/pretek,
strata resp. nevrátenie SI - 30.-EUR

Štart 00:

sobota – 14.00 hod.
nedeľa – 10.00 hod
/ kategória DR bude mať voľný štart v sobotu do 15.00, v nedeľu do 11.00 hod. /

Prezentácia:

sobota od 12.45 – 13.30 hod. na zhromaždisku
nedeľa od 8.45 – 9.30 hod. na zhromaždisku

Vyhlásenie výsledkov:
Mapa:

sobota – 16.30 hod.
nedeľa – 13.00 hod.
Konvalinka IV, 1:10 000, e=5m, ISOM 2017, stav jeseň 2017 – jar 2018,
autor: R. Slobodanyuk. Formát mapy A4, mapy nebudú vodovzdorne upravené.
Na štarte budú k dispozícii plastové obaly.
Stredne kopcovitý terén, miestami s veľkým výskytom detailov pochádzajúcich z terénnych
zosuvov a erózie. Terén je bohatý na údolíčka, kôpky, ryhy.. Vegetácia je tvorená prevažne
listnatým lesom s dobrou, miestami zníženou priebežnosťou. V teréne sa vyskytuje stredne
hustá sieť lesných ciest a chodníkov.

Terén:

Parkovanie:

parkovisko na lúke pred zhromaždiskom

Riaditeľ pretekov:
Jaroslav Kollár
Hlavný rozhodca:
Valér Franko
Staviteľ trate:
Miroslav Kollár, Tomáš Sokol
Informácie: http://obkysak.info ; Kollár Jaroslav, 0905837844, e- mail: obkysak@obkysak.info
Organizačný štáb:

Poznámka: VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA
ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM TÝCHTO PRETEKOV !

Ochrana osobných údajov: Prihlásením sa na tieto preteky každý účastník súhlasí so zverejnením svojich
osobných údajov (meno, kategória, klubová príslušnosť) v prihláške, štartovnej listine a výsledkoch na
internetovej stránke pretekov a v informačnom systéme SZOŠ. V priebehu pretekov budú zabezpečované
dokumentačné a osobné fotografie slúžiace k propagácii OB, ako spomienka na preteky, k informovaniu
verejnosti o akcii a pod. V prípade, že nesúhlasíte s uverejňovaním svojej fotografie, oznámte to priamo
fotografovi.
Jaroslav Kollár
riaditeľ pretekov

Valér Franko
hlavný rozhodca

