
                                                                            

                Propozície 

  oblastného rebríčka v orientačnom behu Východ 

Nižný Klátov, Klatovianka 

Preteky sa uskutočnia za aktuálnych, štátom určených opatrení súvisiacich s Covid-19. Nevyhnutné je hlavne 

dodržiavanie vzdialenosti medzi osobami a nosenie rúška v spoločnosti iných osôb. 

 

Usporiadateľ:  Klub OB ATU Košice  

Termín:  6.6.2020 

Miesto:  Nižný Klatov   

Zhromaždisko:  parkovisko a okolie chaty Klatovianka  

  GPS: 48.735250, 21.158249 

Klasifikácia           otvorené preteky jednotlivcov v orientačnom behu na dlhej trati skrátenej pre potreby OR 

 pretekov:    s určeným poradím kontrol   

Kategórie:  M,W -10 M,W -14 M,W 35-  M65- 

DR   M,W -18 M,W 45- N 

M,W -12 M,W 19-   M,W 55- K   

DR kategória deti s doprovodom   

N náborová kategória s jednoduchou traťou cca 2km   

K           kondičná, orientačne náročnejšia trať cca 3km 

Štartovné:  M,W 10,12,14,18, M65, DR, N     2,- EUR        

                    Ostatné kategórie    3,-  EUR 

Prihlášky:  Do 4.6.2020 na e-mailovú adresu akademik.ob@tuke.sk 

Raziaci systém:   Sportident 

                              Zapožičanie SI 0,50 EUR, za nevrátenie zapožičaného SI bude organizátor vymáhať čiastku 30,- EUR. 

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

  vzdali alebo neorazili všetky kontroly.  

Štart 00:   14:00 hod 

  Prihlásení pretekári môžu štartovať v ľubovoľnom štartovom čase, pričom musí byť dodržaný  

  minimálny štartový interval medzi pretekármi z jednej kategórie 2 minúty. Štart je možný medzi 

  14:00 - 15:30 hod. 

Prezentácia:  Na zhromaždisku v čase od 13:00 - 14:30 hod. 

Mapa:   1:10 000, e=5m, stav 2017 

Terén:  Kopcovitý kontinentálny terén s dobrou priebežnosťou. Prevažuje listnatý les so strednou hustotou  

  chodníkov a ciest. V priestore sa môžu vyskytnúť novovyrúbané miesta a vývraty, ktoré nie sú  

  v mape zakreslené.            

Funkcionári  riaditeľ    Peter Sláma 

pretekov: hlavný rozhodca  Eva Mušinská 

  stavba tratí   Michal Krajčík  

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

Informácie: akademik.ob@tuke.sk 

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 organizátora a v informačnom systéme SZOŠ. 
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                Propozície 

  oblastného rebríčka v orientačnom behu Východ 

Košice, Furča 

 

Preteky sa uskutočnia za aktuálnych, štátom určených opatrení súvisiacich s Covid-19. Nevyhnutné je hlavne 

dodržiavanie vzdialenosti medzi osobami a nosenie rúška v spoločnosti iných osôb. 

 

Usporiadateľ:  Klub OB ATU Košice  

Termín:  7.6.2020 

Miesto:  Košice, Furča   

Zhromaždisko:  Furča, vodojem  

  GPS: 48.741770, 21.290235 

Parkovanie: Pre parkovanie využite Furčiansku ulicu v okolí vodární, prípadne Lupkovskú ulicu. 

Klasifikácia           otvorené preteky jednotlivcov v orientačnom behu na strednej trati s určeným poradím kontrol 

pretekov:     

Kategórie:  M,W -10 M,W -14 M,W 35-  M65- 

DR   M,W -18 M,W 45- N 

M,W -12 M,W 19-   M,W 55- K   

DR kategória deti s doprovodom   

N náborová kategória s jednoduchou traťou cca 2km   

K           kondičná, orientačne náročnejšia trať cca 3km 

Štartovné:  M,W 10,12,14,18, M65, DR, N     2,- EUR        

                    Ostatné kategórie    3,-  EUR 

Prihlášky:  Do 4.6.2020 na e-mailovú adresu akademik.ob@tuke.sk 

Raziaci systém:   Sportident 

                              Zapožičanie SI 0,50 EUR, za nevrátenie zapožičaného SI bude organizátor vymáhať čiastku 30,- EUR. 

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

  vzdali alebo neorazili všetky kontroly.  

Štart 00:   10:00 hod 

  Prihlásení pretekári môžu štartovať v ľubovoľnom štartovom čase, pričom musí byť dodržaný  

  minimálny štartový interval medzi pretekármi z jednej kategórie 2 minúty. Štart je možný medzi 

  10:00 - 11:30 hod. 

Prezentácia:  Na zhromaždisku v čase od 09:30 - 11:00 hod. 

Mapa:   1:10 000, e=5m, stav jeseň 2018 

Terén:  Plochý kontinentálny terén s rôznou priebežnosťou. Prevažuje listnatý les s vyššou   

  hustotou chodníkov a ciest. V priestore sa môžu vyskytnúť novovyrúbané miesta a vývraty, alebo 

  novovytvorené umelé objekty,  ktoré nie sú v mape zakreslené.       

Funkcionári  riaditeľ    Elena Belicová 

pretekov: hlavný rozhodca  Peter Sláma 

  stavba tratí   Jozef Pollák  

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

Informácie: akademik.ob@tuke.sk 

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 organizátora a v informačnom systéme SZOŠ. 
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