A/ všeobecné ustanovenia
Názov pretekov: MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA Turisticko- orientačný beh /TOB/
Usporiadateľ: Klub slovenských turistov- Regionálna rada Trebišov, Sekcia mládeže KST
Trebišov, SSOŠ DSA Trebišov , mesto Trebišov, OZ TJ SOKOL na Slovensku, CVČ Trebišov
Technická organizácia: TOM Brontosaurus SSOŠ DSA Trebišov, TOM Salamander KAC
Jednota Košice , CVČ Trebišov
Termín a miesto konania: Sobota 08.09.2018
Súkromný školský internát pri SSOŠ DSA a SSOŠ DSA, Komenského 12, Trebišov
Kategórie a dĺžka tratí: jednotlivci
Kategória
Najmladší žiaci, žiačky

Rok
narodenia
2008
a
neskôr
2007-2006
2005-2004
2003-2002

Kategória skratka

Vek

Trať

NMŽI

NMŽY

Do 10 rokov

MZI
SZI
MDI

MZY
SZY
MDY

11 - 12
13 - 14
15 - 16

SDI

SDY

17 - 18

MA

ŽA

19 – 35

a MB

ŽB

36 a starší

2-3
km,
modrá
2-4 km, biela
2-4 km, biela
4-6
km
červená
4-6
km
červená
4-6
km
červená
4-6
km
červená

Mladší žiaci, žiačky
Starší žiaci, žiačky
Mladší
dorastenci,dorastenky
Starší
2001-2000
dorastenci,dorastenky
Muži, Ženy „A“
1999-1983
Muži, Ženy „B“

1982
starší

Termín a adresa pre prihlášky:
Prihlášky s uvedeným menom pretekára, oddielovej príslušnosti, kategórie, roku narodenia
zaslať najneskôr do 22.08.2018 na e-mailovú adresu : tassova@centrum.sk
,
mobil: +421 903 641 332 . Úhrada poplatkov na mieste prezentácie dňa 7.9.2018, piatok.
Funkcionári pretekov:
Čestný riaditeľ pretekov: Mgr. Miroslav Tóth, riaditeľ SSOŠ DSA Trebišov
Riaditeľka pretekov: Alžbeta Taššová
Hlavný rozhodca: Štefan Kajda
Vedúci počtárskej komisie: Vladimír Kochan
Vedúci staviteľ trate: Niko Kiraly
Stavitelia tratí: S. Andrasi ml. , Michal Sikula, Milan Hevera, Richard Šarvanec, Vasiľ Buchlák

Podmienky účasti:
Členovia KST a ostatných organizácií- platný preukaz KST s fotografiou. Neorganizovaní žiaci
a dorastenci, akýkoľvek preukaz s menom a priezviskom, adresou, overenou
fotografiou/cestovný pas, preukaz na zľavu na vlak, autobus.../, prípadne potvrdenie
obsahujúce vyššie uvedené údaje. Neorganizovaní dospelí – platný občiansky preukaz,
identifikačná karta alebo cestovný pas.
Všetci pretekári musia mať preukaz poistenca!!!
Pretekári do 18 rokov musia mať potvrdenie o lekárskej prehliadke nie staršie ako rok, alebo
Čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti absolvovať preteky platné pre súťažnú sezónu,
podpísané rodičom, alebo zákonným zástupcom alebo vedúcim pretekárov.
http://www.kst.sk/images/stories/sarvanec/ptz/pravidla ptz 2011/prilohy.pdf
Vybavenie pretekárov:
• riadne vyplnený štartovný preukaz obdrží pretekár pri prezentácii
• písacie potreby/nie ceruzka a ani červené pero/
• buzola/od mladšieho žiactva vrátane/
• obutie a oblečenie do lesného terénu/zakryté kolená a lakte, tretry s klincami zakázané.
Za vhodné obutie a oblečenie zodpovedá vysielajúca organizácia.
Úhrada nákladov: 10,00 EUR
V cene poplatku je zahrnuté ubytovanie, stravovanie, štartovné:
• 10,00 EUR/1 osoba - pretekár, doprovod, vedúci, rodič/ jedna noc , ubytovanie na 2-3
posteľových izbách ( 1 bunka) na školskom internáte, vo vlastných spacích vakoch, priniesť
si aj karimatky/rezerva/. Na každej bunke WC, umývarka, spoločne sprchy na chodbe na
každom poschodí . Povinne prezuvky. Možnosť pobytu aj zo soboty na nedeľu.: 4,00 EUR
osoba/noc.
V deň pretekov je zabezpečený obed v školskej jedálni, občerstvenie v cieli. Vedúci skupín
sú zodpovední za poriadok a ochranu majetku školského internátu.
• 8,00 EUR /1 osoba- pretekár, doprovod, vedúci, rodič/ jedna noc , stanovanie na školskom
dvore, uzavretý areál /vo vlastných stanoch, spacích vakoch aj karimatkách. Možnosť
pobytu aj zo soboty na nedeľu: 2,00 EUR osoba/noc
Prosím uviesť v prihláške počet osôb- izba,stan , aby sa im ubytovanie zabezpečilo na izbách
ŠI. Pokiaľ by to nedovolili prevádzkové dôvody dáme Vám včas vedieť, aby ste mali možnosť
spať v triedach, telocvični. Preto prosím dodržte termín nahlásenia sa najneskôr do
22.08.2018 na e-mailovú adresu : tassova@centrum.sk
Cestovné náklady si hradí každá vysielajúca organizácia, resp. turistický oddiel sám.
Stravovanie: občerstvenie v cieli, obed po pretekoch v školskej jedálni.

Doprava na miesto konania: www.cp.sk
Prezentácia a platba účastníkov :
V piatok 7.9.2018 v Súkromnom školskom internáte, Komenského 12, Trebišov v ZBOROVNI
hneď pri Vašom príchode - až do 21:00 . Neskoršia prezentácia nie je prípustná. Pri
prezentácii je nutné predložiť všetky požadované doklady, ktoré sú uvedené v podmienkach
účasti na pretekoch a aj aktuálnu súpisku pretekárov, ktoré predloží vedúci pretekárov,
alebo pretekár starší ako 18 rokov. Vedúci pretekárov predloží vypísanú aj podpísanú
priloženú prezenčnú listinu, kde svojim podpisom potvrdzuje, že zákonný zástupca
pretekára- pretekárky súhlasí so zverejnením osobných údajov , fotografií z MSR TOB 2018.
Príchod je možný v piatok 07.09.2018 od 15:00, skorší príchod prosím dohodnúť telefonicky
na t.č. +421 903 641 332 Taššová Alžbeta
Účastníci majú možnosť využiť služby letného kúpaliska, pokiaľ ešte bude
v prevádzke/nezabudnúť plavky/. Pre účastníkov TOB voľný vstup. Info pre prezentácii.
V piatok o 19.00 spoločná návšteva Mauzóleuma rodiny grófa Júliusa Andrássyho
v Mestskom parku spojená s odborným výkladom, pre účastníkov TOB od 19.00- 20.00.
Porada vedúcich a rozhodcov v školskej jedálni o 21:00.
Zahájenie pretekov:
Výklad trate: 8:30 v mieste prezentácie. Presun peší o 9:00 na miesto štartu.
Štart prvého pretekára: 10:00
Zdravotná služba: stanovisko na štarte pretekov.
Vyhodnotenie a ceny: Slávnostné vyhodnotenie pretekárov sa uskutoční 8.9.2018 o 16:00
hodine na školskom internáte. Prví traja pretekári v každej kategórii dostanú diplomy,
medaily a ceny.

B. Technické ustanovenia:
1. Preteká sa podľa pravidiel a upraveného súťažného poriadku PTZ schválených 11.1.2009
Bližšie informácie: Pravidlá PTZ http://www.kst.sk/index.php/tob
Na trati budú postavené všetky kontrolné stanovištia dané pravidlami.
2. Schvaľovacia doložka:
Tieto preteky boli schválené ...............................KST dňa................................
ako preteky 1. klasifikačného stupňa podľa platného Súťažného poriadku a pravidiel
TOB/PTZ/ schválených 11.1.2009.
Taššová Alžbeta

..............................................

Podpis riaditeľa pretekov TOB

Podpis predsedu KST

Prezenčná listina z Majstrovstiev Slovenska Turisticko – orientačného behu,
ktoré sa uskutočnili v Trebišove dňa 7.- 8.9.2018.
Vedúci pretekárov mladších ako 18 rokov, svojim podpisom potvrdzuje, že zákonný
zástupca pretekára- pretekárky súhlasí so zverejnením osobných údajov , fotografií z TOB.
Tento súhlas svojim podpisom potvrdzuje aj a pretekár starší ako 18 rokov.
P.č. Priezvisko a meno, vedúci za menom
dopíše že je vedúci

Oddiel, mesto, organizácia

Podpis

Súhlas a podpis zákonného zástupcu, ktorý súhlasí so spracovaním a zverejnením
osobných údajov a fotografií pretekára TOB.
Vedúci pretekárov dá podpísať zákonnému zástupcu pretekára – pretekárky, a podpísané
potvrdenie si uchová.

Meno a priezvisko , adresa trvalého pobytu zákonného zástupcu pretekára - pretekárky:

Súhlas na spracovanie osobných údajov pretekára- pretekárky so zverejnením.
Ja, ako zákonný zástupca pretekára - pretekárky , ktorý-ktorá preteká na MSR TOB dňa
8.9.2018 v Trebišove, týmto dávam súhlas organizátorom MSR TOB v Trebišove na
spracovanie osobných údajov aj súhlas na účel spracovania fotografií, videa z TOB na účely
ich zverejnenia na oficiálnych webových stránkach organizátorov aj na YouTube,
podľa ZÁKONA
Zákon č. 18/2018 Z. z. - Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov .
Meno a priezvisko pretekára- pretekárky:
Adresa trvalého pobytu:
Rok narodenia pretekára – pretekárky MSR TOB :
Tento súhlas podľa § 13 sa dáva na spracovanie osobných údajov a na účel spracovania
fotografií, videa z TOB na účely ich zverejnenia na oficiálnych webových stránkach
organizátorov aj na YouTube na jeden konkrétny účel, a to sú Majstrovstvá Slovenska
v Turisticko – orientačnom behu, ktoré sa konajú v Trebišove v dňoch 7.- 8.9.2018.
V
, dňa
Podpis zákonného zástupcu:

Prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti....

Čestné prehlásenie

Dolu podpísaný - podpísaná..................................................................., týmto čestné
prehlasujem, že som bol - bola , oboznámený - oboznámená zo zdravotným stavom
pretekárov, a pokiaľ mi je známe títo sú zdraví a schopní absolvovať
Turisticko – orientačný beh na MSR v Trebišove 8.9.2018
Zároveň súhlasím s ich prípadným predčasným zaradením do vyššej vekovej kategórie.

V .......................................

............................................
Podpis vedúceho - vedúcej pretekárov

