Turistický oddiel mládeže, ZŠ Bátovce
a
Regionálna rada KST Levice
usporiadajú

Majstrovstvá Nitrianskeho kraja
v Turisticko - orientačnom behu

23. 6. 2018
Bátovce
Rozpis pretekov
Bátovce

A. Všeobecné ustanovenia
1. Názov a stupeň pretekov: Majstrovstvá Nitrianskeho kraja v TOB, klasifikačný pretek 1. stupňa
2. Usporiadateľ:

Sekcia mládeže KST

3. Technický organizátor:

TOM ZŠ Bátovce a Regionálna rada KST Levice

4. Termín a miesto konania:

23. 6. 2018 Bátovce - Lipovina

5. Kategórie a dĺžka tratí:

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

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)

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

6. Termín a adresa pre prihlášky:
Prihlášky s uvedením mena pretekára, oddielovej príslušnosti, kategórie, roku narodenia, je potrebné zaslať
najneskôr do 18. 6. 2018 na e-mail: tombato@zoznam.sk
Žiadame vedúcich oddielov aby meno pretekára písali do prihlášky správne. Zdrobneniny, prezývky
a iné tvary NEPÍSAŤ, ak tak nieje uvedené v rodnom liste.
7. Funkcionári pretekov:
Čestný riaditeľ pretekov: PhDr. Roman Salinka
Riaditeľ pretekov : Igor Gašpar
Hlavný rozhodca : Jaroslav Mrázek
Vedúci staviteľ: Ľudovít Izák
Počtárska komisia a prezentácia: Mgr. Valéria Sekerešová, Vladimír Kochan,
Stavitelia tratí: Miloš Maťo, Jaroslav Krivočenko, Patrik Mlynárik
8. Podmienky účasti:
SP v TOB sa môžu zúčastniť 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.
9. Vybavenie pretekára :
- 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 a rôzne technické pomôcky a podporné látky.
Za vhodné oblečenie, výbavu a zdravotný stav pretekára zodpovedá vedúci organizácie.
10. Štartovný poplatok : 1 Euro sa platí pri prezentácii
Stravovanie a občerstvenie v priestoroch ZŠ.
11. Doprava :

Náklady na preteky hradí vysielajúca organizácia.

12. Prezentácia: 23. 6. 2018 v priestoroch ZŠ Bátovce od 8. 00 do 8. 30 hod. Účasť nahlásiť do 22.6.
2018 do 21.00 hod
13. Zdravotná služba: bude zabezpečená v priestoroch cieľa.
14. Vyhodnotenie:
Vyhodnotenie sa uskutoční po ukončení TOB a zverejnení výsledkov počtárskou komisiou.
Prví traja pretekári z každej kategórie získajú diplomy, medaily.

B. Technické ustanovenia
1. Preteká sa podľa pravidiel a upraveného súťažného poriadku PTZ schválených 11.1.2009.
Bližšieinformácie:http://kst.sk/index.php/sutazeptzhttp://kst.sk/images/stories/sarvanec/ptz/pravidla_ptz_2011/
pravidla_ptz.pdf

3. Predbežný program:
Sobota 23. 6. 2018
8.00 – 8.30
prezentácia pretekárov
8.30 otvorenie pretekov a výklad trate v priestoroch ZŠ Bátovce
od 10.00 štart
od 12.00 obed , voľný program , športové hry
po vyhlásení výsledkov - vyhodnotenie MNK v TOB
4. Schvaľovacia doložka:

Tento rozpis bol schválený RM KST Levice dňa 3.5.2018

Bližšie informácie poskytne : Igor Gašpar, tel. 0911653430, 0902198620 tombato@zoznam.sk

Jaroslav M r á z e k
hlavný rozhodca

Igor G a š p a r
riaditeľ pretekov
Mgr. Valéria S e k e r e š o v á
predseda RR KST Levice

