
 Slovenský zväz orientačných športov 

 
VALENTÍNSKA SNEŽIENKA 2022 

S orientačným behom za zvieratkami 
  12.2.2022  

              Zoologická záhrada Košice  
     

PROPOZÍCIE 
 

Akcia sa uskutoční v súlade s aktuálnymi nariadeniami vlády SR pre Covid-19.  
 
Organizátor: Klub OB ATU Košice v spolupráci so:  

ZOO Košice https://www.zookosice.sk/  
Súkromná MŠ Vilôčka http://www.vilocka.sk/ 

Termín:                Sobota, 12. február 2022 

Centrum:  ZOO, amfiteáter, cca 400 m od vstupu (upresnenie v pokynoch) 
Miesto pretekov:    ZOO  
Mapa:                   ZOO, 1:4 000, e=2,5 m, stav: február 2022 
Terén:  priestor ZOO, v ktorom sa nachádzajú asfaltové cesty a chodníky, ohrady so zvieratami, 

parková vegetácia 

Prihlášky:           Do piatka 11.2.2022, do 16:00 hod vpísaním svojho mena a rezerváciou štartovného času tu 

(píšte oficiálne meno a priezvisko) 

Rezervácia štartovného času je nevyhnutná! 

Je dôležité, aby prihlášky boli zaslané do uvedeného termínu. Menný zoznam prihlásených 

pretekárov bude podmienkou vstupu do ZOO za zľavnenú cenu 2 EUR/os. Zľavnené vstupné 

nie je potrebné platiť pri pokladni. Za všetkých účastníkov zaplatí poplatok organizátor.  

Účastníci neprihlásení načas, t.j. 11.2. do 16:00 hod, môžu do ZOO samozrejme vstúpiť a aj 

zúčastniť sa pretekov, musia však zaplatiť plné vstupné a taktiež štartovné. 

Štart 00:              11:00 hod. 

Pretekári môžu štartovať v ľubovoľnom čase medzi  11:00-12:30 hod.  v minútovom 

intervale. 

Kategórie a trate:           A – trať cca 3,0 km, orientačne náročnejšia 

 B – trať cca 2,5 km, orientačne náročnejšia 

 C – trať cca 2,0 km, stredne orientačne náročná 

 D – trať cca 1,8-2 km, orientačne nenáročná. Táto trať je určená pre málo skúsených 

pretekárov a začiatočníkov. 

Štartovné:           A,B,C        3,00 EUR 

D                               2,00 EUR 

V cene štartovného je aj vstup do ZOO, viď info v „Prihláškach“. V prípade klubovej 

prihlášky bude na klub vystavená faktúra alebo doklad, úhrada podľa dohody.  

Raziaci systém: Sport ident, zapožičanie SI čipu 0,50 EUR. V prípade nevrátenia alebo poškodenia bude 

organizátor vymáhať čiastku 30 EUR. 

Výsledky:  budú zverejnené na stránke KOB ATU www.obkosice.sk 

Funkcionári  riaditeľ   Zdenko Roháč 

pretekov:  hlavný rozhodca Peter Sláma 

   stavba tratí  Jozef Pollák 
Poznámky:                 Pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastné riziko a na vlastnú zodpovednosť. Žiadame 

pretekárov o zvýšenú opatrnosť pri priebehu cez sídliskové komunikácie. 

Info:   http://obkosice.sk  alebo akademik.ob@tuke.sk 

 

           Peter Sláma           Zdenko Roháč 

        Hlavný rozhodca         Riaditeľ pretekov 

https://www.zookosice.sk/a
http://www.vilocka.sk/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HeTfAbrs6syFU-ZpfNuZerQr8YbKxyMi/edit?usp=sharing&ouid=110168290764531603021&rtpof=true&sd=true
http://www.obkosice.sk/
http://obkosice.sk/
mailto:akademik.ob@tuke.sk



