Propozície Majstrovstiev Žilinského kraja TOB 2018
+ III. kolo Kysuckého pohára TOB 2018

A. Všeobecné ustanovenia:
1. Názov a stupeň pretekov: Majstrovstvá Žilinského kraja Turisticko - orientačného behu
(TOB)
+ III. kolo Kysuckého pohára Turisticko - orientačného behu
(TOB)

2. Usporiadateľ : Sekcia mládeže KST, RR KST Čadca, TK Polom Raková, Obecný úrad
Raková
3. Termín a miesto konania : 9.6.2018 Areál zdravia TK Polom Raková (pod hríbom)
4. Kategórie a dĺžky tratí :
Kategória
prípravka ( dieťa so sprievodom) P
najmladší žiaci, žiačky
mladší žiaci, žiačky
starší žiaci, žiačky
mladší dorastenci, dorastenky
starší dorastenci, dorastenky
muži, ženy –A
muži, ženy – B

vek
rok narodenia
do 7 rokov
10 rokov
(2008 a neskôr)
11 - 12 rokov (2007 - 2006)
13 - 14 rokov (2005 - 2004)
15 - 16 rokov (2003 - 2002)
17 - 18 rokov (2001 - 2000)
19 - 35 rokov (1999 - 1983)
36 rokov a viac (1982 –a skôr)

dĺžka trate
1 – 3 km
2 - 3 km
2 - 4 km
2 - 4 km
4 - 6 km
4 - 6 km
4 - 6 km
4 - 6 km

5. Termín a adresa pre prihlášky :
Prihlášky zasielajte na adresu : peter.kultan@centrum.cz najneskôr do 6.6. 2018
mobil: Ing. Peter Kultán +421 915 092 655, Marta Balošáková +421 908 143 412,
6. Funkcionári pretekov :
- riaditeľ pretekov: Mgr. Anton Heglas
- hlavný rozhodca: Michaela Balošáková
- hlavný staviteľ tratí: Ing. Peter Kultán
- stavitelia tratí: Marta Balšáková, Michaela Balošáková, Ing. Milan Hluzák,
Mgr. Janka Zemaníková
- hospodár: Ivana Balošáková
- správca technického materiálu: Marta Balošáková
- zdravotník: Mgr. Janka Zemaníková
- počtárska komisia: Katarína Ďurišová
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7. Podmienky účasti:
Členovia KST a ostatných organizácií: - platný členský preukaz s fotografiou.
Neorganizovaní
žiaci, dorastenci a dospelí: - akýkoľvek preukaz obsahujúci meno a priezvisko, dátum narodenia a
fotografiu (cestovný pas, občiansky preukaz, preukaz na zľavu a pod.).Všetci pretekári musia mať
Preukaz poistenca. Pretekári do 18 rokov musia mať potvrdenie o lekárskej prehliadke nie staršie ako
jeden rok, alebo Čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti absolvovať preteky platné pre súťažnú
sezónu, podpísané rodičom alebo zákonným zástupcom.
8. Vybavenie pretekárov:
- riadne vyplnený štartovný preukaz
- písacie potreby (nie obyčajná ceruzka, nie červená farba náplne)
- buzola (od mladšieho žiactva vrátane)
- pretekári musia byť vhodne oblečení a obutí do lesného terénu.
Je zakázané používať tretry s klincami. Za vhodné oblečenie a obutie zodpovedá vysielajúca organizácia.
9. Úhrada nákladov:
Stravovanie : Pre všetkých prezentovaných účastníkov TOB (pretekári, vedúci družstiev
i rozhodcovia) bude zabezpečené v areáli pretekov. K dispozícii bude čaj a občerstvenie, ďalšie
stravovanie si je potrebné zabezpečiť z vlastných zásob.
Ubytovanie : v prípade potreby ubytovania kontaktovať - Ing. Peter Kultán +421 915 092 655,
Marta Balošáková +421 908 143 412,
Doprava na miesto konania: www.cp.sk , náklady hradí vysielajúca organizácia
10.Prezentácia
Prezentácia bude v areáli zdravia TK Polom Raková (pod hríbom) 9.6.2018 – 8:00 – 9:00 hod.
Miesto dátum a čas prezentácie je stanovený rozpisom príslušného preteku a prezentujúci sa sú povinní ho bezpodmienečne
dodržať. Pri prezentácii pred pretekom predloží vedúci pretekárov, prípadne pretekár starší ako 18 rokov, súpisku
pretekárov na daný pretek za organizačnú jednotku. V prípade účasti pretekárov mladších ako 18 rokov, podpíše súpisku s
prevzatím zodpovednosti za zdravotný stav neplnoletých pretekárov. Na požiadanie prezentácie, vedúceho počtárskej
komisie, alebo hlavného rozhodcu, je povinný predložiť doklad potvrdzujúci totožnosť pretekára (s fotografiou) a preukaz
poistenca (platí aj fotokópia) Vedúci pretekárov, prípadne dozor starší ako 18 rokov, by mal pre vlastnú potrebu mať pri
sebe za pretekárov mladších ako 18 rokov potvrdenie o zdravotnej prehliadke nie staršie ako jeden rok, alebo čestné
prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti absolvovať preteky, podpísané rodičom, alebo zákonným zástupcom, ktoré je platné
na pretekársku sezónu.

11. Zahájenie pretekov
Výklad trate :
Štart prvého pretekára:
.
12. Zdravotná služba :

cca 9:30 v mieste prezentácie
cca 10:00 hod

V priestore cieľa zabezpečí usporiadateľ TOB

13. Vyhodnotenie a ceny : cca o 15:30, prví traja pretekári v každej kategórii budú odmenení
diplomom a medailou.
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B. Technické ustanovenia
1. Preteká sa podľa pravidiel a súťažného poriadku Pretekov turistickej zdatnosti, platný
od 11.1.2009 , viď www.kst.sk
2. Disciplíny pre všetky kategórie:
1. Určovanie topografických a turistických značiek
2. Orientácia - azimutové úseky (u najmladšieho žiactva orientácia mapy)
3. KPČ aj medzinárodné -(žiaci: 3x slovenské KPČ a 3x medzinárodné KPČ, dorast a dospelí: 6x
slovenské KPČ a 6x medzinárodné KPČ )
4. Lanová lavička
5. Viazanie uzlov
6. Plazenie
7. Určovanie liečivých rastlín a drevín
8. Hod na cieľ
9. Odhad vzdialenosti

Príloha :Prihláška

Ing. Peter Kultán
člen výboru TK Polom Raková

Mgr.Mária Maxianová
predsedníčka SM KST
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