
Základná škola Kysak , KOB Kysak 

 

P R O P O Z Í C I E 
školského kola v orientačnom behu 

Memoriál Stanislava Franku  

v školskom roku 2018/2019 
 

 

Usporiadateľ:   Základná škola Kysak, Klub orientačného behu Kysak, Obec Kysak 

 

Klasifikácia pretekov:  otvorené preteky jednotlivcov v orientačnom behu s určeným poradím 

 kontrolných stanovíšť a klasickým razením do papierových preukazov 

 

Termín pretekov:   31.5.2019   /piatok/ 

Miesto pretekov:  ZŠ Kysak – areál a okolie školy 

 

Kategórie:   Žiaci ZŠ: nar. 1.1.2003 a mladší: 

kategória „CH 7-9“ žiaci 7. – 9. ročník 

kategória „CH 4-6“ žiaci 4. – 6. ročník 

Žiačky ZŠ: nar.1.1.2003 a mladšie: 

kategória „D 7-9“ žiačky 7. – 9. ročník 

kategória „D 4-6“ žiačky 4. – 6. Ročník 

 

Ukážky z orientačného behu s možnosťou absolvovania trate v areáli ZŠ 

kategória: žiaci a žiačky 1. – 3.ročník 

kategória: deti Materskej školy 

 

Prihlášky:  do 24.5. 2019  písomne riaditeľovi ZŠ, alebo emailom na adresu: 

zskysak@centrum.sk; kópia:  obkysak@obkysak.info 

 

Prezentácia:   31.5.2019   od 9.00 do 10.00 hod. v telocvični ZŠ Kysak 

 

Štart 00 :   o 10.30 hod. areál školy 
 

Mapa:    Kysak – obec, mierka  1 : 5000 , ekvidištancia = 5 m 

Vyhlásenie výsledkov: o 12.30 hod. na školskom ihrisku. Medailu a diplom obdržia prví traja 

pretekári v každej kategórií 

. 

Pravidlá školských pretekov: 

Školské športové preteky v orientačnom behu sú súťažou jednotlivcov. O poradí v kategórii 

rozhoduje dosiahnutý čas pretekára. Nikto zo súťažiacich nebude diskvalifikovaný, ale za každú 

chýbajúcu kontrolu sa pripočítava k dosiahnutému času 5 minút. 

Za zdravotný stav žiaka zodpovedá  škola. 

 

Športové vybavenie: buzola, gumička a zapinací špendlík pre upevnenie preukazu, igelitový sáčok 

na mapu a preukaz, priesvitná lepiaca páska 

 

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

 

Organizátori Vás srdečne pozývajú a veria, že spoločne strávime pekné športové dopoludnie 

 

POPISY        KONTROL       SÚ         VYTLAČENÉ       NA      MAPE! ! !     

        

                      
Ondrej Krišanda      Jaroslav Kollár   Miroslav Kollár,  

riaditeľ pretekov     hlavný rozhodca       stavba tratí 
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