Slovenský zväz orientačných športov

TROJKRÁĽOVÁ

BUZOLA

2019

PROPOZÍCIE
4. pretekov zimnej O-série 2018/2019
Organizátor:

Klub orientačného behu Kysak, Obec Kysak

Termín:

13.1.2019 ( nedeľa )

Miesto:

Kultúrny dom Kysak

Mapa:

Kysak – obec ’18, 1:5 000, 10/2016, mapy nie sú vodovzdorne upravené.
Popisy kontrol sú vytlačené na mapách, pretekári ich budú mať k dispozícii aj na
zhromaždisku.

Klasifikácia
pretekov :

preteky v OB s určeným poradím KS

Raziaci systém:

Sport ident, možnosť zapožičania SI čipu od organizátora za 0,50.- EUR,
strata resp. nevrátenie SI - 30.-EUR

Prihlášky:
Informácie:

do 10.1.2019 e-mailom: obkysak@obkysak.info
V prihláške nezabudnite uviesť číslo Sport Identu
www.obkysak.info, č.t. 0905837844

Prezentácia:

13.1.2019 (nedeľa) 13:00 – 14:15 hod. zasadačka KD Kysak, /bočný vchod od potoka./

Štart 00:

voľný štart v čase medzi 13:30 – 14:30 hod.

Kategórie:

A – cca
B – cca
C – cca
D – cca

Terén:

časť obce a priľahlý les

Štartovné:

A, B, C

3,5 km, orientačne najviac náročná – výkonnostní pretekári
2,8 km, stredne orientačne náročná – skúsení pretekári
2,2 km, menej orientačne náročná – rekreační pretekári
1,5 km, orientačne nenáročná – začiatočníci, deti alebo deti s rodičmi
2,00 EUR ;

D

1,00 EUR

Vyhlásenie výsledkov: 15:30 hod.
Funkcionári:
Poznámka:

riaditeľ pretekov
Jaroslav Kollár
hlavný rozhodca
Miroslav Kollár
stavba tratí
Libor Semančík
Pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastné riziko a na vlastnú zodpovednosť.

Každý účastník pretekov berie na vedomie, že občianske združenie Klub orientačného behu Kysak (ďalej len „KOB Kysak“)
spracováva jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, klubová príslušnosť a kategória za účelom administrácie,
organizácie, propagácie pretekov a zverejnenia výsledkov pretekov.
Podrobné informácie k spracovaniu osobných údajov sú uvedené v dokumente Ochrana osobných údajov, ktorý je zverejnený
na internetovej stránke Slovenského zväzu orientačných športov a internetovej stránke KOB Kysak.
Z pretekov budú vytvárané fotografie, ktoré môžu byť zverejnené na internetových stránkach KOB Kysak. Každý účastník
pretekov prihlásením a zúčastnením sa pretekov súhlasí so zachytením jeho podoby na fotografiách za účelom zverejnenia na
internetových stránkach KOB Kysak, ktoré budú slúžiť k propagácii KOB Kysak, ako spomienka na preteky a k informovaniu
verejnosti o pretekoch, a s použitím týchto fotografií uvedeným spôsobom. V prípade, že účastník pretekov nesúhlasí so
zachytením jeho podobizne a jej následným zverejnením, túto skutočnosť má možnosť kedykoľvek oznámiť priamo
fotografovi.

Upozornenie:

Je prísny zákaz skracovania postupov cez súkromné pozemky a ploty !

Jaroslav Kollár
riaditeľ pretekov

Miroslav Kollár
hlavný rozhodca

