A všeobecné ustanovenia
Názov pretekov:

TOB zmiešaných dvojíc

Usporiadateľ:

Sekcia mládeže KST

Technická organizácia:

OZ Priatelia Kysúc

Termín a miesto konania:

Nedeľa, 28.04. 2019,
Podhájska
Kategórie a dĺžka tratí:

Kategória

vek

Dĺžka a farba trate

mladšie žiactvo
staršie žiactvo
dorast a juniori
dospelí

do 20 rokov
do 30 rokov
do 50 rokov
nad 51 rokov

1 - 2 km- modrá
3 - 4 km- biela
4 - 5 km- červená
4 - 5 km-červená

Zmiešaná dvojica sa rozumie pohlavne zmiešaná (chlapec - dievča, muž - žena).
Vek, ktorý dosiahli pretekári v roku 2019 sa počíta u dvojice spoločne.
Termín a adresa pre prihlášky: prihlášky zasielajte najneskôr do 14.04.2019 do 20:00 hod.
na adresu: sekciamladeze@gmail.com
Funkcionári pretekov:
Riaditeľ pretekov: Mária Maxianová
Hlavný rozhodca: Ľubomír Calpaš
Rozhodcovia: účastníci školenia rozhodcov TOB
Hlavný staviteľ tratí: Filip Maxian
Stavitelia tratí: účastníci školenia rozhodcov TOB
Hospodár: Katarína Ďurišová
Správca technického materiálu: Katarína Ďurišová
Zdravotník: Vierka Janišová
Vedúci počtárskej komisie: Bc. Katarína Ďurišová
Podmienky účasti:

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:

Úhrada nákladov:

- riadne vyplnený štartovný preukaz (dostanú 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.
Štartovné: 10,-€ /osoba( s ubytovaním na 1 noc)
1,-€ bez ubytovania

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

občerstvenie v cieli

Doprava na miesto konania:

www.cp.sk

Ubytovanie:

Možnosť zabezpečiť si individuálne.
V prípade záujmu o zabezpečenie ubytovania je potrebné
nahlásiť počet ubytovaných a nocí (od piatku do nedele)
v prihláške a prihlášku poslať do určeného termínu. Vedúci
oddielu zodpovedá za dodržiavanie poriadku a v prípade
vzniku škody na majetku, túto škodu uhradí.

Prezentácia:

Chata Mária, Termálna 933,Podhájska

Štart prvého pretekára:

cca 10:00

Zdravotná služba:

stanovisko na štarte pretekov

B.

Technické ustanovenia:

1. Preteká sa podľa pravidiel a upraveného súťažného poriadku TOB platných 1.1.2019.
Bližšie informácie: Pravidlá TOB http://kst.sk/images/stories/TOB_-_pravidl_2019.pdf
Pozor! Nové KPČ, zmeny pri uzloch

2. Disciplíny pre všetky kategórie:
1. Určovanie topografických a turistických značiek (15)
2. Určovanie rastlín a drevín (3živé stromy, 3živé rastliny alebo obrázky rastlín, príp.6 živých
stromov)

3. KPČ aj medzinárodné (12)
4.Orientácia -mladšie žiactvo do 20rokov iba orientácia mapy
staršie žiactvo do 30rokov – 2-4 azimutové úseky , dorast a dospelí 4-6 azimutových úsekov
5. Lanová lavička
6. Viazanie uzlov
7. Plazenie
8. Hod na cieľ
9. Odhad vzdialenosti ( okrem kat.do 20rokov )

Mária Maxianová

Predsedníčka Sekcie mládeže KST

