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Každý pred štartom dostal mapu s kontrolnými bodmi a hárok, kam si mal zaznačiť, kde už bol. 

Takto sa na lúke pri parkovisku na Podjavorinskej ulici začali otvorené preteky v orientačnom behu 

Košická deviatka pre všetky deti z Luníka IX od siedmich do sedemnástich rokov. Zorganizovalo 

ich ETP Slovensko v spolupráci s Klubom orientačného behu Akademik Technickej univerzity 

Košice. 

Na podujatí sa zúčastnilo tridsaťpäť dievčat a chlapcov. Súťažili v štyroch kategóriách: mladšie 

dievčatá do dvanástich rokov, mladší chlapci do dvanástich rokov, staršie dievčatá od trinástich 

rokov a starší chlapci od trinástich rokov. 

Kým deti vyštartovali, oboznámili sa s pravidlami a princípmi súťaže, boli aj ukážky  správneho 

vyhľadania kontroly, a potom, vždy po jednej minúte po jednom vybiehali na trať. Všetci museli 

absolvovať presne deväť kontrol ale v rôznej kombinácii. Mladší mali 600 metrov dlhú trať a starší 

náročnejšiu, 900 metrovú.  

Na stupne víťazov vystúpili: 

dievčatá maldšie: 

Anastázia Krokova 

Dominika Duždová 

Jessica Duždová 

 

chlapci mladší: 

Rodrigo Mirga 

Anton Gaži 

Mário Žiga 

 

dievčatá staršie: 

Dominika Ferčáková 

Erika Horváthová 

 

chlapci starší: 

Alex Gaži 

Kristián Ferčák 

Kevin Dudáš 

 

V každej kategórii víťaz získal pohár a prví traja sladkosť. 

Cieľom orientačného behu bolo čo najrýchlejšie sa zorientovať podľa mapy, nájsť postupne všetky 

kontrolné stanovištia a dobehnúť čo najrýchlejšie do cieľa. Nakoľko všetci zúčastnení pretekári sa 

s touto discilínou stretli po prvý raz, kontrolky boli rozmiestnené viditeľne na futbalovom ihrisku a 

bolo potrebné absolvovať ich v správnom poradí. Viacero pretekárov si od nadšenia pretek chcelo 

zopakovať. Počas práce rozhodcov na vyhodnotení výsledkov deti ešte absolvovali ďalšie 
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mimosúťažné preteky v behu okolo futbalových bránok, víťazi fasovali cukríky a odznaky. 

Takýto beh nie je dobrý len ako šport, ale čítanie z mapy a hľadanie stanovíšť podporuje logické 

myslenie a tréning pamäti. 

Podľa vyjadrenia domácich sa deťom preteky veľmi páčili a zaujímali sa, kedy bude zasa ďalšia 

súťaž. 

 



 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 



 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 


