
POKYNY  
 3. a 4. kola oblastného rebríčka 2018 Východ 

  a Memoriálu Ladislava Oľhavu  
                     Borda, Silica, 28.-29.4.2018 

 
 
Organizátor:  Klub OB ATU Košice 
Klasifikácia   sobota   preteky v OB na strednej trati  
pretekov:  nedeľa  preteky v OB na dlhej trati upravenej pre OR   
Miesto:   sobota   Borda 
   nedeľa   Silica 
Zhromaždisko:   sobota - „rekreačné“ stredisko Borda   GPS 48.756207, 21.524939 
   Pri  odbočke v Dargovskom sedle je potrebné dôjsť až na vrchol sedla, odbočiť vľavo na 
   parkovisko, vrátiť sa cca 300m a až potom odbočiť. 
   nedeľa – Silica, cintorín   GPS 48.559300, 20.527399 
Prezentácia:   Na zhromaždisku  

sobota    14:00-15:00 hod 
   nedeľa   9:30-10:30 hod 
Štart 00:    sobota    15:00 hod 
   nedeľa   10:30 hod 
   Prihlásení pretekári môžu štartovať v ľubovoľnom štartovom čase, pričom  
   musí byť dodržaný minimálny štartový interval medzi pretekármi z jednej  
   kategórie 2 minúty. Taktiež musí byť dodržaný štartovný interval min 1 min medzi  
   pretekármi štartujúcimi na rovnakej trati. Pretekári sú povinní dodržiavať pokyny  
   štartového rozhodcu. 
   sobota   štart možný medzi 15:00-16:00 hod 
   nedeľa  štart možný medzi 10:30-11:30 hod 
Vzdialenosť na štart: sobota  400 m, prevýšenie 10m 
   nedeľa  1000 m, prevýšenie 35m 
   Značenie na štart – modré fáborky. 
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.  
Mapa:    sobota   1:10 000, e=5m, stav 2011 
   nedeľa   1:10 000, e=5m, stav 2016 
Terén:   sobota  Stredne kopcovitý kontinentálny terén s prevažne dobrou priebežnosťou. Rýchlosť 
   behu je na viacerých miestach obmedzená v dôsledku kamenitej podložky.  
   Prevažuje listnatý les so strednou hustotou chodníkov a ciest. Na viacerých miestach sa  
   vyskytujú presvetlovacie vyrúbané plochy, ktoré nie sú v mape zakreslené.  Po sťahovaní 
   dreva sa môžu vyskytnúť v teréne nové, v mape nezakreslené chodníky.   
   nedeľa  Krasový terén so závrtmi, polootvorený  až otvorený priestor striedaný s hustejšou 
   vegetáciou rôznej priebežnosti a viditeľnosti.  
Vyhlásenie  sobota   17:15 hod 
výsledkov:   nedeľa   13:15 hod      
Funkcionári   riaditeľ      sobota  Kristína Krajčíková 
pretekov:        nedeľa  Jozef Pollák 
   hlavný rozhodca   sobota  Elena Belicová 
        nedeľa  Zdenko Roháč 
                              stavba tratí     sobota  Jozef Pollák 
        nedeľa  Michal Krajčík                                     

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



Parametre tratí  
 
Sobota   
M10, W10, DR   2,0 km/ 5k     
M12, W12   2,2 km/6k     
M14    2,2 km/10k 
W14     2,2 km/10k        
M18    3,5 km/12k   
W18     3,0 km/12k     
M19    4,5 km/18k       
W19    3,5 km/12k   
M35    4,1 km/15k   
W35    3,3 km/11k      
M45    3,3 km/11k   
W45    3,0 km/12k   
M55    3,0 km/12k   
W55    2,7 km/9k 
M65    2,7 km/9k      
K    2,7 km/9k   
N    2,2 km/10k 
 
 
Nedeľa   
M10, W10, DR   1,8 km/ 5k     
M12, W12   2,0 km/6k     
M14    3,3 km/6k 
W14     3,3 km/6k        
M18    5,8 km/10k   
W18     3,9 km/7k     
M19    7,8 km/13k       
W19    5,8 km/10k   
M35    6,6 km/12k   
W35    4,6 km/9k      
M45    4,6 km/9k   
W45    3,9 km/7k   
M55    3,9 km/7k   
W55    3,3 km/6k 
M65    3,3 km/6k      
K    3,6 km/10k   
N    2,0 km/6k   
 
 
 
 

Organizátori Vám prajú pekné športové zážitky!       


