Sekcia mládeže KST usporiada

II. kolo Slovenského pohára
Majstrovstva Košického a Prešovského kraja
Pretekov turistickej zdatnosti

17. júna 2017 Košická Belá

•
•

Všeobecné ustanovenia

Názov a stupeň pretekov
II. kolo Slovenského pohára, klasifikačný pretek I. stupňa

•

Usporiadateľ:
Sekcia mládeže KST

•

Technický organizátor :
TOM Sivec Košická Belá, TOM Salamander KAC Jednota Košice

•

Termín a miesto konania:
17. júna 2017 Košická Belá

•

Kategórie a dĺžka trati :
Najmladší žiaci, žiačky
- 2007
jednotlivci, trať do 2-3km Mladší žiaci,
čky
2006 – 2005
jednotlivci, trať od 2-4km
Starší žiaci, čky
2004 – 2003
jednotlivci, trať od 2-4km
Mladší dorastenci, ky
2002 –
2001
jednotlivci, trať od 4-6km Starší dorastenci, ky
1999 – 2000
jednotlivci, trať od 4-6km Dospelí A
1998 - 1982
jednotlivci, trať od 4 -6km
Dospelí B
1981 jednotlivci, trať od 4-6km

•

Termín a adresa pre prihlášky :
Prihlášky s uvedeným menom pretekára, oddielovej príslušnosti, kategórie, roku narodenia,
spoločne s objednávkou o počte osôb na ubytovanie s platbou zaslať najneskoršie do
12.6.2017 na e-mail: danielovak@post.sk, t.č. 0908134344.
Úhradu poplatkov do 12.5.2017 na číslo účtu : SK 7500 0000 0040 0440 4932

•

Doprovod pretekárov, ktorí sa môžu zúčastniť pretekov ako rozhodcu, prosím
vyznačte v prihláške.
Funkcionári pretekov :
Organizačný štáb :
Riaditeľ pretekov :
Hlavný rozhodca :
Vedúci počtárskej komisie:
Hlavný staviteľ trate:
Stavitelia tratí:

Katarína Danielová
Stanislav Andraši st.
Vladimír Kochan
Maroš Šarvanec
S. Andraši ml., R. Šarvanec, M. Sikula,
M. Hevera

8. Podmienky účasti :
II. Slovenského pohára PTZ sa môžu zúčastniť všetci všetci pretekári. Prezentácia
podľa pravidiel PTZ.
• Vybavenie hliadok :
písacie potreby( nie obyčajná ceruzka, nie červená farba náplne)
buzola(od mladšieho žiactva)
pretekári musia byť vhodne oblečení a obutí do lesného terénu. Za vhodné oblečenie
a obutie zodpovedá vysielajúca organizácia.

•

•
•

•
•

-

Ubytovanie, stravovanie a štartovné : 6,00 €/ osoba ( pretekár, doprovod, vedúci, rodič)
V cene je zahrnuté štartovné, nocľah z piatku na sobotu, občerstvenie +obed v sobotu.
Ubytovanie v ZŠ Košická Belá vo vlastných spacích vakoch. Povinné prezuvky !!!. Vedúci
skupín sú zodpovední za poriadok a ochranu majetku školy. Všetky spôsobené škody musia
ubytovaní nahradiť.
Doprava na miesto konania :
www.cp.sk
Prezentácia:
16.mája 2017 v piatok, v priestoroch ZŠ Košická Belá v čase od 19:00 do 21:00 hod.
Neskoršia prezentácia nie je prípustná. Pri prezentácii je nutné predložiť všetky doklady
podľa bodu 8.Pri prezentácii pred pretokom predloží vedúci pretekárov, prípadne pretekár
starší ako 18 rokov, súpisku pretekárov na daný pretek za organizačnú jednotku. V prípade
účasti pretekárov mladších ako 18 rokov, podpíšte súpisku s prevzatím zodpovedností za
zdravotný stav neplnoletých pretekárov. Na požiadanie prezentácie, vedúceho počtárskej
komisie alebo hlavného rozhodcu je povinný predložiť doklad potvrdzujúci totožnosť
pretekára ( s fotografiou) a preukaz poistenca(platí aj fotokópia). Vedúci pretekárov,
prípadne dozor starší ako 18 rokov, by mal pre vlastnú potrebu mať pri sebe za pretekárov
mladších ako 18 rokov potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti absolvovať preteky podpísané
rodičom alebo zákonným zástupcom, ktoré je platné na pretekársku sezónu.
Zdravotná služba :
Bude zabezpečená v priestoroch cieľa.
Vyhodnotenie a ceny :
Slávnostné vyhodnotenie pretekárov sa uskutoční 17.6.2017 o 16:00 hod. Prví traja pretekári
v každej kategórii dostanú diplomy, medaily a ceny.

Technické ustanovenia

Preteká sa podľa pravidiel a súťažného poriedku PTZ platných od 11.1.2009.
Na tratiach budú postavené všetky kontrolné stanovištia dané pravidlami.

