Regionálna rada KST Levice
a
Turistický oddiel mládeže - ZŠ Bátovce

usporiadajú

1. slovenský pohár
v Pretekoch turistickej zdatnosti

27. 5. 2017
Bátovce
Rozpis pretekov

Všeobecné ustanovenia
1. Názov a stupeň pretekov: 1. slovenský pohár v PTZ, 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: 27. 5. 2017 Bátovce
5. Kategórie a dĺžka tratí:
- Najmladší žiaci, -čky
- Mladší žiaci, -čky
- Starší žiaci,- čky
- Mladší dorastenci, -ky
- Starší dorastenci,- ky
- Dospelí A
- Dospelí B

NMŽ, NMŽ do 10 rokov
MŽ, MŽY
11-12 rokov,
SŽ,SŽY
13 -14 rokov,
MD,MDY
15-16 rokov,
SD,SDY
17-18 rokov,
MA,ZA
19 rokov a starší,
MB,ZB
36 tokov a starší,

dĺžka trate do 2 – 3 km
dĺžka trate od 2 - 4 km
dĺžka trate od 2 - 4 km
dĺžka trate od 4 - 6 km
dĺžka trate od 4 - 6 km
dĺžka trate od 4 - 6 km
dĺžka trate od 4 - 6 km

6. Termín a adresa pre prihlášky:
Prihlášky s uvedením mena pretekára, oddielovej príslušnosti, kategórie, roku narodenia, a štartovný
poplatok je potrebná zaslať najneskôr do 20. 5. 2017 na e-mail: tombato@zoznam.sk
7. Funkcionári pretekov:
Čestný riaditeľ pretekov: PhDr. Roman Salinka
Riaditeľ pretekov : Martin Bábik
Hlavný rozhodca : Igor Gašpar
Vedúci staviteľ: Ľudovít Izák
Počtárska komisia a prezentácia: Vladimír Kochan, Mgr. Valéria Sekerešová, Jiŕí Záchenský,
Stavitelia tratí:
Miloš Maťo, Jaroslav Krivočenko,
8. Podmienky účasti:
SP v PTZ 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.
Za vhodné oblečenie, obutie a zdravotný stav pretekára zodpovedá vedúci organizácie.
10. Štartovný poplatok : 6 Euro ( pretekár, vedúci – všetci )

V poplatku je zahrnuté ubytovanie z piatka na sobotu a v sobotu obed. Na ubytovanie povinné
prezuvky !!! Vedúci skupín zodpovedajú za poriadok, spôsobené škody a ochranu majetku
zariadenia. Ubytovanie zo soboty na nedeľu je možné len po dohode s organizátorom.
Úhradu je potrebné zaslať poštovou poukážkou na adresu:
Igor Gašpar, TOM ZŠ Bátovce, 935 03 Bátovce č. 37511. Doprava :
Náklady na preteky hradí vysielajúca zložka.
Dopravné spojenie na www.cp.sk alebo plánovač ciest.

12. Prezentácia: 26. 5. 2017 v priestoroch ZŠ Bátovce od 19. 00 do 21. 00 hod.
12. Prezentácia: 26. 5. 2017 v priestoroch ZŠ Bátovce od 19. 00 do 21. 00 hod.
13. Zdravotná služba: bude zabezpečená v priestoroch cieľa.
14. Vyhodnotenie:
Vyhodnotenie sa uskutoční po vyhlásení výsledkov počtárskej komisie.
Prví traja pretekári z každej kategórie získajú diplomy, medaily a vecné ceny.

B. Technické ustanovenia
1. Preteká sa podľa pravidiel a súťažného poriadku Pretekov turistickej zdatnosti, platný od 11.1.2009
a so zmenami schválenými od 27.9.2009 / viď. www.kst.sk, kde sú uvedené nové pravidlá a zmeny/.
2. Disciplíny pre všetky kategórie:
1. Určovanie topografických a turistických značiek
2. Orientácia - azimutové úseky (u najml. žiactva orientácia mapy)
3. KPČ aj medzinárodné ( 27 hlavných miest krajín Európskej únie) Žiaci: 3x slovenské KPČ a 3x medzinárodné
KPČ Dorast, 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

3. Predbežný program PTZ:
Piatok 26. 5. 2017
od 19.00 do 21. 00 – prezentácia pretekárov
Sobota 27. 5. 2017
8.30 otvorenie pretekov a nástup pretekárov
od 10.00 štart
od 12.00 obed , voľný program , športové hry
po vyhlásení výsledkov - vyhodnotenie SP PTZ
4. Schvaľovacia doložka:

Tento rozpis bol schválený RM KST Levice dňa 3.5.2017

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

Igor G a š p a r
hlavný rozhodca

Martin B á b i k
riaditeľ pretekov
Mgr. Valéria S e k e r e š o v á
predseda RR KST Levice

