Majstrovstv Bratislavsk ho kraja v TOB
2021
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PROPOZÍCIE: MAJSTROVSTVÁ BRATISLAVSKÉHO KRAJA TOB 2021
A.

Všeobecné ustanovenia:

1.
Názov a stupeň pretekov:
Majstrovstvá Bratislavského kraja v Turisticko - orientačnom behu (TOB)

2.

Usporiadateľ:

KST Častá, Sekcia mládeže KST,

3.
Termín a miesto konania:
19.6.2021 Častá, Hrad Červený Kameň (park pred kaplnkou)

4.

Kategórie a dĺžky tratí:

kategória

vek

rok narodenia

dĺžka trate

do 7 rokov

2014 a mladší

1 – 3 km

najmladší žiaci, žiačky (NMZI, NMZY)

7 - 10 rokov

2013 -2011

1 - 3 km

mladší žiaci, žiačky (MZI, MZY)

11 - 12 rokov

2010 - 2009

2 - 4 km

starší žiaci, žiačky (SZI, SZY)

13 - 15 rokov

2008 - 2006

2 - 4 km

dorastenci, dorastenky (DI, DY)

16 - 18 rokov

2005 - 2003

4 - 6 km

muži, ženy – A (MA, ZA)

19 - 35 rokov

2002 - 1986

4 - 6 km

muži, ženy – 36+ (M36, Z36)

36 - 49 rokov

1987 - 1972

4 - 6 km

muži, ženy – 50 (M50, Z50)

50 rokov a viac

1971 – a skôr

4 - 6 km

Prípravka (dieťa so sprievodom) P

5.

Termín a adresa pre prihlášky :

Prihlášky zasielajte na adresu: kst.casta.tom@gmail.com najneskôr do 17.6. 2021
Bližšie informácie môžete získať na tel. čísle: 0908 372 844

6.

Funkcionári pretekov:

Riaditeľ pretekov:
Hlavný rozhodca:
Hlavný staviteľ tratí:
Počtárska komisia:

Marián Porkert
Monika Porkert
Juraj Porkert
Gabriela Dominiková
2

7.

Podmienky účasti:

Krajských Majstrovstiev Bratislavského kraja v TOB sa môžu zúčastniť pretekári
z Bratislavského kraja, ktorí sú členovia KST a ostatných organizácií, pričom je potrebný
platný členský preukaz s fotografiou, u neorganizovaných žiakov, dorastencoch a dospelých:
je potrebný 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.

Poučenie o hygienickom opatrení:

Nakoľko sa jedná o hromadné športové podujatie je potrebné zabezpečiť dezinfekčné a
hygienické opatrenia súvisiace s prevenciou pred šírením respiračného ochorenia COVID.
Všetci pretekári sú povinní sa riadiť príslušnými opatreniami vyplývajúcich z ďalších nariadení
hlavného hygienika a okresného hygienika pre okres Pezinok platné pre obdobie 14. 6. 20.6. 2021 (v príslušnom týždni pretekov je potrebné sledovať Covid automat a ďalšie
nariadenia hlavného a okresného hygienika pre okres Pezinok aktualizované a uverejňované
na internetových stránkach). Pri prezentácii vedúci pretekárov odovzdá, vyhlásenie o
bezinfekčnosti (tlačivo je súčasťou propozícií pretekov) podpísané rodičom, nie vedúcim.
Vyhlásenie rodič podpisuje s dátumom v deň preteku t.j. 19.6.2021. Ostatní pretekári a
účastníci starší ako 18 rokov toto vyhlásenie podpisujú pri prezentácii. Do areálu pretekov
majú prístup len osoby, ktoré predložia vyhlásenie o bezinfekčnosti a vykonali dezinfekciu rúk.
Žiadame všetkých účastníkov aby po vstupe do areálu pretekov, rešpektovali a dodržiavali
hygienické zásady a opatrenia.

9.
-

10.

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.
Prezentácia

V sobotu od 12:00 – 12:45 v priestoroch štartu
• Pri prezentácii pred pretekom odovzdá vedúci pretekárov/rodič, prípadne pretekár
starší ako 18 rokov, aktuálnu súpisku pretekárov na dané preteky za organizačnú
jednotku.
• V prípade účasti pretekárov mladších ako 18 rokov, podpíše súpisku s prevzatím
zodpovednosti za zdravotný stav neplnoletých pretekárov.
• Pri prezentácii, alebo na požiadanie vedúceho počtárskej komisie, alebo hlavného
rozhodcu, riaditeľa pretekov, je vedúci pretekárov povinný predložiť doklad potvrdzujúci
totožnosť pretekára (s fotografiou) a preukaz poistenca (platí aj fotokópia)
• Vedúci pretekárov, prípadne dozor starší ako 18 rokov, má mať pri sebe za pretekárov
mladších ako 18 rokov potvrdenie o zdravotnej prehliadke nie staršie ako jeden rok,
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alebo čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti absolvovať preteky, podpísané
rodičom, alebo zákonným zástupcom, ktoré je platné na pretekársku sezónu.
11.
Zahájenie pretekov
Oficiálne zahájenie pretekov:
Výklad trate:
Štart prvého pretekára:

13:00
13:15
13:30

12.
Vyhodnotenie:
Slávnostné vyhodnotenie pretekárov sa uskutoční do 60 min po dobehnutí posledného
pretekára
B.

Technické ustanovenia

1. Preteká sa podľa pravidiel a súťažného poriadku Turisticko-orientačný beh (TOB),
platného od 01.01.2019. Pravidlá nájdete na www.kst.sk
2. Disciplíny pre všetky kategórie:
1. Určovanie topografických a turistických značiek
2. Orientácia - azimutové úseky (u najmladšieho žiactva a prípravky orientácia mapy)
3. KPČ
4. Lanová lavička
5. Viazanie uzlov
6. Plazenie
7. Určovanie liečivých rastlín a drevín
8. Hod na cieľ (pre kategóriu Prípravka bude vzdialenosť hodu 5 m)
9. Odhad vzdialenosti

Tomáš DOMINIK, KST Častá
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