Mezinárodní mistrovství v turistickém
závodě 2017
Bílovec - Česká republika
A: Všeobecná ustanovení
1. Název:

Mezinárodní mistrovství v turistickém závodě

2. Vyhlašovatel:

Rada Turistických závodů

3. Technická organizace (pořadatel): Asociace TOM ČR, TOM 3910 Nezmaři
Bílovec pod záštitou Města Bílovec
4. Termín a místo konání:

16. 9. 2017 Bílovec

5. Kategorie a délka tratí:
Rok narození
2007 a mladší
2005 – 2006
2003 -2004
2001 – 2002
1999 – 2000
1982 – 1998
1981 a starší

Kategorie
nejmladší žactvo
mladší žactvo
starší žactvo
mladší dorost
starší dorost
dospělí A
dospělí B

Délka tratě
2 - 3 km
2 - 4 km
2 - 4 km
4 - 6 km
4 - 6 km
4 - 6 km
4 - 6 km

Barva tratě
modrá
bílá
bílá
červená
červená
červená
červená

Postupová kritéria: počet postupujících (max. 8 v kategorii) dle dohody z r. 2012
a pravidel jednotlivých zúčastněných států, - www.turisticky-zavod.cz/
6. Termín a adresa pro přihlášky:
Do 9. 9. 2017 zašle společnou přihlášku Česká republika a Slovenská republika
(ostatní státy budou řešeny individuálně) na adresu lbartova58@seznam.cz
Ludmila Bartová, U Střelnice 861, Bílovec 743 01.
Vyžadujte potvrzení přijetí e-mailu!
7. Funkcionáři závodu:
ředitel závodu:
hlavní rozhodčí:
stavitel tratě:
počtářská komise:

Zuzana Horáková
Hana Mocňáková
Jana Slavíková, Petr Kobzinek, Ludmila Bártová, Josef Bárta
Ivo Petráš, Šárka Gilgová, Vendula Maňásková

8. Podmínky účasti a vybavení hlídek:
Za zdravotní způsobilost u závodníků do 18 let plně odpovídá vedoucí závodníků,
u starších 18 let nese odpovědnost každý závodník sám. Každý závodník musí mít
s sebou průkaz pojištěnce, od mladšího žactva buzolu. Další vybavení dle pravidel
a soutěžního řádu.
9. Úhrada nákladů:
Startovné:
150,-Kč za osobu (včetně snídaně, obědu a balíčku)
Ubytování: 150,-Kč za osobu a noc
10. Ubytování:

Domov mládeže při Gymnáziu M. Koperníka. Sokolovská 910
(spaní na posteli, nutno vlastní spacák a přezůvky)

11. Doprava na místo konání TZ:
Bílovec se nachází v blízkosti dálnice Ostrava – Hranice.
Doprava vlakem ze železniční stanice Studénka.
12. Prezentace:
V pátek15. 9. 2017 v Domově mládeže při Gymnáziu Bílovec – Sokolovská ul.
od 17 : 00 do 21. hod, v případě nutnosti na tel. 606305145 (Šárka Gilgová)
13. Zdravotní služba: Bude zajištěna v prostoru startu a cíle
14. Technická ustanovení
Závodí se podle Soutěžního řádu a pravidel TZ - umístěného na www.turisticky-zavod.cz
Disciplíny pro všechny kategorie:
„Om“ Orientace mapy – plní všechny kategorie!
„Oa“ Azimutové úseky – od kategorie mladšího žactva (žactvo 2 úseky, dorost a dospělí 4 úseky)
„LL“ Lanová lávka – všechny kategorie
„V“ Odhad vzdálenosti – všechny kategorie kromě nejmladšího žactva, kontrola je samoobslužná
„TT“ Turistické značky – 6 turistických značek ze seznamu shodných s pravidly PPT
„KPČ“ Kulturně-poznávací činnost – všechny kategorie 12 KPČ ze seznamu mezinárodních KPČ
„D“ Dřeviny – všechny kategorie, seznam dřevin žactvo 1-16, dorost a dospělí 1-32
„U“ Uzly – všechny kategorie (dle pravidel pořádající země)
„P“ Plížení – všechny kategorie
„M“ Hod míčkem na cíl – všechny kategorie (dle pravidel pořádající země)
(nejmladší žactvo z 10 m, mladší a starší žactvo z 15m, dorost a dospělí z 20m)

15. Časový harmonogram závodu:
Pátek:

Sobota:

17.00 – 21.00 hod – příjezd, ubytování, prezence
19.30 hod – návštěva místního kina
21.00 hod – porada vedoucích

7.30 -8.00 hod
8.30 hod
9.00 hod
10.00 hod
11.00 – 13.00 hod
12.00 - 14.00 hod
15.00 hod

– snídaně
– nástup
– odjezd autobusu
ke startu
– start závodu
– návštěva bazénu
– oběd + balíček
– vyhlášení výsledků

Schvalovací doložka: Tento rozpis byl schválen radou TZ při Asociaci TOM ČR

Zuzana Horáková
ředitel závodu

Hana Mocňáková
hlavní rozhodčí

doplňující informace - technický dodatek

Plnění disciplín a jejich hodnocení
"Om" Orientace mapy
Kontrolu plní všechny kategorie.
Úkolem je pomocí buzoly provést orientaci mapy. Nezáleží na technice provedení, ale na výsledku.
Po ukončení orientace mapy vyzve závodník rozhodčího ke kontrole (je možné pouze jedno
předložení, dodatečná oprava není přípustná).
Hodnocení: Nesplnění úkolu 1 trestná minuta
"Oa" Azimutové úseky
Závodníci absolvují předepsané azimutové úseky pro svoji kategorii, mladší a starší žactvo 2 úseky,
dorost a dospělí 4 úseky. Jeden azimutový úsek může mít délku maximálně 200 metrů.
Označování průběhu kontrolními body azimutových úseků si provádí závodníci sami do příslušných
polí startovního průkazu.
Hodnocení: Při vynechání azimutu následuje diskvalifikace.
Jsou-li azimuty nesprávně označeny do příslušných polí startovního průkazu (musí být však označeny
všechny pro příslušnou kategorii) anebo je navíc označen azimutový úsek jiné kategorie, připočítávají
se závodníkovi k výslednému času trestné minuty (bílá trať 10 minut, červená trať 20 minut).
"L" - Lanová lávka
Kontrolu plní všechny kategorie.
Hodnocení: Úkol se nehodnotí, musí být splněn. Počet pokusů není omezen. Za nesplnění jsou
závodníci diskvalifikováni.
"V" - Odhad vzdálenosti
Závodníci odhadnou vzdušnou vzdálenost k terči o rozměrech 60x60 cm. Polohu terče si sami určí dle
příslušného azimutu pro svoji kategorii, který je napsán u místa odhadu. Odhaduje se z vyznačeného
místa (např. kolík, vyznačená čára).
Mladší a starší žactvo odhaduje vzdálenost do 200 metrů, dorost a dospělí do 500 metrů.
Hodnocení: Rozpětí trestných minut 0 - 1 - 2.
"U" - Uzlování
Každý závodník váže jeden uzel z předem vylosovaných pro danou kategorii
Pro všechny kategorie může být vylosován
ambulanční uzel, škotový uzel, zkracovačka (typ ovčí nožka), lodní smyčka (navazovaná), dračí
smyčka, rybářský uzel.
Plochá spojka - Škótsky uzol - Skracovačka ( typ Ovčia nôžka) - Rybársky uzol - Lodná slučka
(na strom) - Dračia slučka
Vylosované uzle jsou vypsány u místa vázání a závodník si materiál na vázání vybírá sám
z připraveného materiálu.
Po ukončení vázání předepsaného uzlu vyzve závodník rozhodčího ke kontrole (je možné pouze jedno
předložení, dodatečná oprava není přípustná). Po kontrole závodníci uzel rozváží.
Hodnocení: Za nesprávně uvázaný uzel 2 trestné minuty.

"TT" - Turistické značky
Kontrolu plní všechny kategorie. Hlavní rozhodčí vylosuje 6 značek ze seznamu shodných
turistických značek
1 Pásová značka
Pásová značka
2 Místní značka
Miestna značka
3 Naučná stezka
Náučná značka
4 Odbočka k vrcholu nebo vyhlídce
Značka pre trasu na miesto s ďalekým rozhľadom
5 Odbočka ke studánce nebo pramenu
Značka pre trasu k prameňu, k studni
6 Odbočka k zajímavému objektu
Značka pre trasu k inému významnému miestu
7 Odbočka k zřícenině hradu
Značka pre trasu k zrúcanine hradu
8 Odbočka k zajímavému objektu
Značka pre trasu k inému významnému miestu
9 Odbočka k chatě nebo přístřešku
Značka pre trasu k chate
10 Změna směru - šipka
Šípka
Hodnocení: Za nesprávné určení významu značky je 1 trestná minuta.
"D" - Dřeviny
Kontrolu plní všechny kategorie.
Hlavní rozhodčí vylosuje (vybere na trati) dřeviny ze souboru dřevin pro TZ (6 pro všechny kategorie)
dle následujícího klíče:
pro žákovské kategorie výběr z čísel 1-16 souboru dřevin.
pro kategorie dorostu a dospělých výběr z úplného souboru dřevin.
1 Buk lesní
Buk lesný
17 Brslen evropský
Bršlen európsky
2 Dub letní
Dub letný
18 Ptačí zob
Zob vtáčí
3 Habr obecný
Hrab obyčajný
19 Svída
Drieň / Svíb
4 Bříza bradavičnatá
Breza bradavičnatá
20 Trnka obecná
Slivka trnková
5 Růže šípková
Ruža šípová
21 Jilm drsný
Brest horský
6 Hloh obecný
Hloh jednosemenný
22 Olše lepková
Jelša lepkavá
7 Trnovník akát
Agát biely
23 Třešeň ptačí
Čerešňa vtáčia
8 Jírovec maďal
Pagaštan konský
24 Vrba bílá
Vŕba rakytová
9 Smrk ztepilý
Smrek obyčajný
25 Jalovec obecný
Borievka obyčajná
10 Modřín opadavý
Smrekovec opadavý
26 Zerav (thuje)
Tuja západná
11 Jedle bělokorá
Jedľa biela
27 Javor klen
Javor mliečný
12 Borovice lesní
Borovica lesná
28 Platan javorolistý
Platan javorolistý
13 Šeřík obecný
Orgován obyčajný
29 Jasan ztepilý
Jaseň štíhly
14 Lípa srdčitá
Lipa malolistá
30 Jeřáb ptačí
Jarabina vtáčia
15 Topol černý
Topoľ čierny
31 Ořešák královský
Orech královský
16 Líska obecná
Lieska obyčajná
32 Kalina obecná
Kalina obyčajná
Hodnocení: Za nesprávné určení dřeviny je 1 trestná minuta.

"KPČ" - Kulturně poznávací činnost
Kontrolu plní všechny kategorie. Hlavní rozhodčí vylosuje KPČ ze souboru mezinárodních KPČ
(12 pro všechny kategorie)
Hodnocení: Za nesprávné určení významu KPČ je 1 trestná minuta.
Překážková dráha
"P" Plížení:
Koridor o výšce 0,4 m, šířce 2 m a délce 10 m.
Hodnocení – za dotek jak vrchu, tak i boku koridoru 1 trestná minuta, 2 a více dotyků 2 trestné
minuty.
"M" Hod míčkem na cíl
Každý závodník hází 3 míčky do kruhu o průměru tři metry, z následujících vzdáleností (měřeno od
středu kruhu):
- nejmladší žactvo - 10 m
- mladší a starší žactvo - 15 m
- dorost a dospělí - 20 m
Za platný pokus se považuje i dopad míčku na vyznačený obvod kruhu.
Závodníci si sami určují, z které odhodové čáry hází! Místo, odkud závodník hází, musí být označeno
nápisem s určením vzdálenosti v metrech a vyznačenou kategorií.
Hodnocení: Za každý hod mimo kruh, přešlap při odhodu nebo hod z kratší než předepsané
vzdálenosti je 1 trestná minuta. Rozpětí trestných minut: 0 až 3

