
Propozície 
 

1. a 2. kola oblastného rebríčka Východ 

Šefkov kufor - 10. ročník 
 

 

Organizátor:         Klub orientačného behu Sokol Kysak 
 

Termín a miesto konania:  24.3.2012  Lemešany, priestor západne od obce Lemešany cca 1,5 km.  

       Odbočka v dedine pri kaplnke bude označená lampiónom 

                                               25.3.2012  Mirkovce–Niereše, 1,5km od letiska nad Mirkovcami smer Prešov 
 

Zhromaždisko:                     Sobota: priestor lúky západne od obce Lemešany cca 1,5 km.              

Nedeľa: na lúke 300m západne od konca dediny Niereše, od parkoviska bude označená 
 

Klasifikácia pretekov: Po obidva dni otvorené preteky s určeným poradím kontrolných stanovíšť 

                                               Sobota – middle (krátka trať)            Nedeľa –  long (klasická trať)  
  

Kategórie:          M, W - 10        M, W – 18C  M  55-C 

                                               M, W - 12C M, W    21-C   M   70-C 

            M, W – 14C     M, W    35-C  N   /otvorená náborová kategória/ 

                             M, W – 16C M, W    45-C          K   /náročnejšia otvorená náborová kategória/ 
                                                        

Štartovné:          M, W – 10, -12, -14, -16, -18, M70-, N, K,     0,70.- EUR  /*1,00.-EUR/ 

           ostatné kategórie        1,50.- EUR /* 2,00.-EUR/ 

          *platí pre pretekárov mimo oblasti Východ 
 

Prihlášky:         do 22.3.2012 na emailovú adresu:  obkysak@obkysak.info 

U registrovaných pretekárov uveďte aj registračné číslo, inak usporiadateľ u týchto 

pretekárov nezaručí započítanie preteku do Slovenského rebríčka. 
 

Raziaci systém:                   Sportident, prosím do prihlášky uviesť čísla SI, zapožičanie SI -1,00.-EUR/pretek,                              

       strata resp. nevrátenie SI - 30.-EUR 
 

Štart 00:                  sobota – 14.00 hod.             nedeľa – 10.00 hod 
 

Prezentácia:                   sobota od 12.45 – 13.30 hod. na zhromaždisku 

           nedeľa od   8.45 –  9.30 hod. na zhromaždisku 
 

Vyhlásenie výsledkov:         sobota  – 17.00 hod.     nedeľa – 14.00 hod. 
  

Mapa:                                   Bažiny, 1:10 000, e=5m, aktualizácia 2011 
          Gymešský jarok, 1:10 000,  e=2,5m,  stav jeseň 2008 
 

Terén:                               stredne kopcovitý miestami detailný terén s dobrou priebežnosťou   

 členitý, rovinatý s priemernou priebežnosťou miestami detailný terén  
Parkovanie:          V sobotu: na lúke.  Vnedeľu: na kraji cesty v obci. 

                                       Zákaz parkovania na príjazdových cestách k domom!!!  

 

Organizačný štáb:           Riaditeľ pretekov:  Jaroslav Kollár 

                                           Hlavný rozhodca:   Valér Franko 

                                          Stavba tratí:            Milan Kollár, Miroslav Kollár 

Informácie: http://www.obkysak.info, Kollár Jaroslav, 0905837844, e- mail: kollarj@mail.t-com.sk 

 

Poznámka:              Pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastnú zodpovednosť a vlastné nebezpečenstvo! 

 

 

 

            Jaroslav Kollár                Valér Franko 

 riaditeľ pretekov              hlavný rozhodca 
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Priestor parkovania a zhromaždiska v nedeľu 25.3.2012 

 

 


