
 
Slovenský zväz orientačných športov 

VALENTÍNSKA SNEŽIENKA  
    S orientačným behom za zvieratkami  

                                                                        Zoologická záhrada Košice  
         POKYNY 

 
Akcia sa koná v súlade s opatreniami proti Covid-19.  Vstup do ZOO je v režime Základ. 

Organizácia pretekov je koordinovaná s akciou MŠ Vilôčka „S orientačným behom za 

zvieratkami“. 

Organizátori:  Klub OB ATU Košice v spolupráci so ZOO Košice a MŠ Vilôčka 

Miesto pretekov:  Košice – Kavečany, areál zoologickej záhrady 
Dátum:   12.2.2022 
Parkovisko:   verejné parkovisko pri  ZOO  

Vstup do ZOO: V pokladni pri vstupe do ZOO bude odovzdaný zoznam s prihlásenými účastníkmi. Na základe 

zoznamu Vás služba vpustí do areálu bez platenia. Zľavnené vstupné (deti do 10 rokov = 1€, 

ostatní = 2€) je súčasťou štartovného, ktoré sa platí pri prezentácii.  Organizátor po akcii 

zaplatí ZOO vstupné za všetkých pretekárov.   

Do ZOO môžu vstúpiť  aj neprihlásení účastníci, títo však platia vstupné v plnej výške.    

Cieľ, zhromaždisko: okolie amfiteátra. V zasadačke Himaláje pri amfiteátri bude možnosť odloženia vecí počas 

pretekov.  Prosíme o udržiavanie poriadku. 

Prezentácia: 10:30 – 12:00 hod. v zasadačke Himaláje  

Štart:   11:00 – 12:30 hod 
Štart sa nachádza v blízkosti cieľa. 
Štart je samoobslužný pod dozorom organizátora. 
Po zaznení zvukového signálu sa pretekár odštartuje orazením krabičky Štart. Nezabudnite si 
predtým vynulovať čip. Následne si pretekár berie mapu a vyštartuje.  

Kategórie-trate:  A  4,4 km, 24 kontrol 

(bežecká dĺžka) B 3,1 km, 19 kontrol  

 C  2,2 km, 13 kontrol 

D  1,8 km, 13 kontrol!     

Označenie kontrol: stojan s lampiónom a SI krabičkou. Na niektorých kontrolách môžu byť krabičky na 
viditeľnom mieste prichytené vedľa lampiónu, alebo môžu byť prichytené priamo na 
lampión.  

Výsledky, vyhlásenie  Výsledky budú zverejnené na stránke Klubu OB ATU Košice www.obkosice.sk 
výsledkov: Vyhlásenie výsledkov sa konať nebude. Každý pretekár, ktorý dobehne do cieľa dostane 

keksík. 
Mapa:    ZOO Košice, 1:4 000 (1mm na mape = 4m v skutočnosti), e=2,5m, stav február 2022  

Mapy nie sú vodovzdorne upravené. 

Opisy kontrol:  Vytlačené na mape. 

Terén:  Areál zoologickej záhrady s prevažne asfaltovými cestami a chodníkmi. Časť tratí A a B vedie 
terénom, doporučuje sa terénna obuv. Je zakázané použitie obuvi s kovovými hrotmi. 

 Taktiež je zakázané prekonávanie plotov zakreslených v mape ako neprekonateľných 
a akýchkoľvek plotov so zvieratami.  

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

Poďakovanie: Ďakujeme ZOO za možnosť zorganizovania pretekov v areáli! 

Ochrana    Prihlásením sa na tieto preteky každý účastník súhlasí so zverejnením svojich osobných  
osobných údajov: údajov (meno, kategória, klubová príslušnosť) v prihláške, štartovnej listine a vo výsledkoch 

na internetovej stránke organizátora a v informačnom systéme SZOŠ. 
  
 
 
 

 

http://www.obkosice.sk/

