Rozpis
tréningových pretekov
Vianočný kapor 2021
Bankov, 19.12.2021
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 11:31-14:00 hod. Výsledky pretekov budú zverejnené
na klubovej stránke KOB ATU www.obkosice.sk
Technické zabezpečenie:
Termín:
Miesto:
Parkovisko:
Klasifikácia pretekov:
Kategórie-trate:

Štartovné:

Prihlášky:

Raziaci systém:

Štart 00:

Mapa:
Terén:
Vyhlásenie výsledkov:
Poznámka:
Informácie:
Ochrana
osobných údajov:

Klub OB ATU Košice
19.12.2021
Bankov
verejné parkovisko na Hornom Bankove
otvorené tréningové preteky v orientačnom behu na strednej trati
A orientačne náročná trať, dĺžka 3,5-4km
C orientačne stredne náročná trať, dĺžka 2,5-3km
D orientačne nenáročná trať, dĺžka 1,5-2km
A, C
2,- EUR
D
1,- EUR
Úhrada do krabičky na štarte!
Do 18.12.2021 - do 20:00 hod.
Prihlášku realizujte vpísaním svojho mena a rezerváciou štartovného času tu (píšte oficiálne
meno a priezvisko):
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JjJMdB9rqUOZ15oIrxe3XmG57-IaMIVo/edit
Rezervácia štartovného času je nevyhnutná!
Sportident
Zapožičanie SI (na štarte) za 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 nedokončili.
11:31-14:00 hod
Vzdialenosť z parkoviska na štart bude do 1km.
Cesta na štart nebude značená, môžete si vytlačiť pripojenú mapku v pokynoch. Na štarte
mapku odhoďte do pripraveného vreca.
1:10 000, e=5m, stav 2017
Kontinentálny terén s časťami bohatými na terénne detaily. Les je prevažne listnatý,
priebežnosť a viditeľnosť je veľmi dobrá. V teréne je hustá sieť chodníkov a lesných ciest.
Uskutoční sa na prvých pretekoch, kde bude možné reálne prevzatie drobných cien.
Pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastné riziko a na vlastnú zodpovednosť.
akademik.ob@tuke.sk, 0915 872938
Prihlásením sa na tieto preteky každý účastník súhlasí so zverejnením svojich osobných
údajov (meno, kategória, klubová príslušnosť) v prihláške, štartovnej listine a vo výsledkoch
na internetovej stránke organizátora a v informačnom systéme SZOŠ.

Klub OB ATU Košice

