Majstrovstvá Trenčianskeho
kraja v TOB 2021
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A.

Všeobecné ustanovenia:

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

2.

Usporiadateľ:

KT Oščadnica, Obec Oščadnica, OZ Outdoor Point, Sekcia mládeže KST
3.
Termín a miesto konania:
26.6.2021 - Oščadnica, lokalita Lalíky lanová dráha

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: radoslav.kohut@oscadnica.sk najneskôr do 23.6.
2021 Bližšie informácie môžete získať na tel. čísle: 0948 764 534
6.

Funkcionári pretekov:

Riaditeľ pretekov:
Hlavný rozhodca:
Hlavný staviteľ tratí:
Počtárska komisia:
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9.
-

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.
10. Prezentácia
V sobotu 26.6.2021 od 8:30 - 9:30 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:

10:40

12.
Vyhodnotenie:
Slávnostné vyhodnotenie pretekárov sa uskutoční do 90 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

Radoslav Kohut, KT Oščadnica
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