Krajské kolo Pretekov turistickej zdatnosti Žilinského kraja 2017
A všeobecné ustanovenia
Názov pretekov:

Krajské kolo PTZ Žilinského kraja

Usporiadateľ:

Regionálna rada mládeže KST Liptova v L. Mikuláši

Technická organizácia:

II.TOM Rýchla rota KST Ružomberok,
OT TRaMP Poľana Hubová

Termín a miesto konania:

Sobota 10. 6. 2017
– Areál futbalového ihriska Hubová

Kategórie a dĺžka tratí:
Kategória
najmladší žiaci, žiačky
mladší žiaci, žiačky
starší žiaci, žiačky
mladší dorastenci, dorastenky
starší dorastenci, dorastenky
muži, ženy –A
muži, ženy – B

vek (rok narodenia)
do 10 rokov (...-2007)
11 - 12 rokov (2006-2005)
13 - 14 rokov (2004-2003)
15 - 16 rokov (2002-2001)
17 - 18 rokov (2000-1999)
19 - 35 rokov (1998-1982)
36 rokov a viac (1981-....)

dĺžka trate
2 - 3 km
2 - 4 km
2 - 4 km
4 - 6 km
4 - 6 km
4 - 6 km
4 - 6 km

Hliadka
jednotlivci
jednotlivci
jednotlivci
jednotlivci
jednotlivci
jednotlivci
jednotlivci

Termín a adresa pre prihlášky:

prihlášky zasielajte najneskôr do 05. 06. 2017 na adresu
11dmisik@gmail.com; 0905 297685

Funkcionári pretekov:

Riaditeľ pretekov:

Peter Ižo
– predseda oddielu TK Tramp Hubová

Hlavný rozhodca:
Dušan Mišík
Hlavný staviteľ tratí: Juraj Mišík
Hospodár:
Lucia Paigerová
Správca tech. mat.:
Pavel Lupták
Zdravotník:
Simona Staroňová
Stavitelia tratí:
Rudolf Tomčík, Tomáš Gaško
Vedúci počtárskej komisie: Dušan Kováč
Podmienky účasti:

Krajského kola PTZ sa zúčastňujú postupujúci z Okresných
postupových kôl PTZ v Žilinskom kraji, t.z. prví traja
v každej kategórií podľa platných pravidiel PTZ.
Členovia KST a ostatných organizácií - platný preukaz s
fotografiou. Neorganizovaní žiaci a dorastenci - akýkoľvek
preukaz s menom a priezviskom, adresou a overenou
fotografiou (cestovný pas, preukaz na zľavu a pod), prípadne
potvrdenie školy 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 1 rok, alebo Čestné prehlásenie o
zdravotnej spôsobilosti absolvovať preteky platné pre
súťažnú sezónu, podpísané rodičom alebo zákonným
zástupcom.
Vybavenie hliadok:

- riadne vyplnený štartovný preukaz (obdrží 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 sú zakázané). Za vhodné obutie a
oblečenie zodpovedá vysielajúca organizácia.

Úhrada nákladov:

Cestovné náklady si hradí každá vysielajúca organizácia,
resp. turistický oddiel sám

Ubytovanie:

z piatka na sobotu v ZŠ Hubová vo vlastných spacích vakoch,
povinné prezuvky, vedúci skupiny zodpovedá za poriadok
a ochranu majetku, prípadné škody musia byť nahradené.
Poplatok 2,00 €. Požiadavku na ubytovanie uviesť
v prihláške.

Stravovanie:

- z vlastných zásob, usporiadateľ zabezpečuje jednoduché
občerstvenie.

Štartovné:

1,00 €

Doprava na miesto konania:

pozri www.cp.sk. Doprava autobusom do Hubovej alebo
vlakom do Švošova, odtiaľ lavičkou cez Váh do Hubovej a na
ihrisko cca 2,5 km. Od lavičky smerom po toku Váhu ku krčme
a za ňou do vnútra obce. Ihrisko je až za obcou pod horou.

Prezentácia:

Areál futbalového ihriska Hubová 15. 06. 2013 do 09:00 hod.

Štart prvého pretekára:

cca 10:00 hod.

Zdravotná služba:

stanovisko na štarte pretekov

Vyhodnotenie a ceny:

za prvé tri miesta bude diplom a drobné vecné ceny

B.

Technické ustanovenia:

1. Preteká sa podľa pravidiel a upraveného súťažného poriadku PTZ schválených 11.1.2009.
Bližšie informácie: http://kst.sk/index.php/sutaze-ptz

Predseda komisie mládeže
pri RR KST Liptova
Ivan MAJCHÚT

Riaditeľ pretekov
Peter IŽO

