
 
Sústredenie Košice 

Klubové sústredenie ATU Košice 

Informácie 

17.-19.3.2017 

Program: 

17.3. 10.00 Rudná   had kontrol    mapa 1:7 500, e=5m 

  Zameranie:   chápanie generalizácie extrémne detailného terénu, odhad a držanie výšok, 

     častá zmena smeru-práca s buzolou 

 15.30 Silica-horáreň  kombotech   mapa 1:10 000, e=5m 

  Zameranie:  využitie viacerých orientačných  techník a prvkov, vnímanie negatívnych  

     tvarov, práca s buzolou aj bez buzoly 

18.3. 10.00 Izra   preteky OR Východ, middle 

     rozpis: http://obkysak.info 

  Zameranie:  použitie viacerých o-techník pri vyššej rýchlosti  behu v detailnom teréne, 

     podriadenie rýchlosti behu schopnosti čítať mapu 

 15.30 Izra   vrstevnicová mapa  mapa 1:7 500, e= 5m 

  Zameranie:  čítanie vrstevníc v extrémne detailnom teréne, držanie smeru  

19.3. 9.30 Lemešany  preteky OR Východ, skrátená trať 

     rozpis: http://obkysak.info 

  Zameranie:  použitie viacerých o-techník pri vyššej rýchlosti pohybu v detailnom teréne, 

     podriadenie rýchlosti behu schopnosti čítať mapu 

 14.30 Lemešany  koridor    mapa 1:10 000, e=5m 

  Zameranie:  držanie smeru pri obmedzenej možnosti vnímania širšieho okolia, odhad  

     vzdialenosti  

 Na každý tréning (okrem pretekov) budú pripravené 4 trate   

T1 najdlhšia, orientačne náročná (5-9km)  T2 70-80% T1, orientačne náročná 

T3 50-60% T1, stredne orientačne náročná  T4 25-40% T1, orientačne jednoduchšia 

Trate nie sú vhodné pre úplných začiatočníkov. 

 Na všetkých kontrolách počas tréningov budú lampióny alebo fáborky.  

 Na víkendové preteky sa prihlasuje každý sám, resp.prostredníctvom svojho klubu. 

Ubytovanie: VŠ internát B.Nemcovej 1, Košice 

  Študentská izba  8,00  mládež do 18 rokov  a držitelia ISIC kariet 

     9,50 ostatní  

  Hosťovská izba  12,00 mládež do 18 rokov  a držitelia ISIC kariet 

     13,50 ostatní 

  Ubytovanie si môžete objednať spolu s prihláškou. 

Kapacita: 40 pretekárov 

Doprava: vlastná, organizátor žiadnu dopravu nezabezpečuje 

Poplatok: 7 EUR, štartovné na preteky nie je v tejto čiastke zahrnuté 

Stravovanie: možnosť objednania obeda v piatok medzi tréningami za cca 4 EUR. V prípade záujmu si obed  

  môžete objednať spolu s prihláškou. 

  Na internáte je kuchyňka, potrebný vlastný riad. V okolí internátu a v centre Košíc je viac predajní 

  potravín a množstvo reštaurácií. 

Prihlášky: spolu s požiadavkou na ubytovanie, obed v piatok a traťou do 10.3.2017 na akademik.ob@tuke.sk 

Info:  akademik.ob@tuke.sk alebo 0915 872 938 (J.Pollák) 

  Záverečné pokyny k sústredeniu budú zverejnené do 15.3.2017 (závisí od vývoja počasia). 
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