TURISTICKÝ ODDIEL MLÁDEŽE TOM ČERVÍK SVIT
pri O.Z. BUĎ FAIR PLAY – KLUB MLADÝCH SVIŤANOV
a

Regionálna rada KST Poprad
s podporou Sekcie Mládeže Klubu Slovenských turistov

usporiadajú

Krajské Majstrovstvá
Prešovského a Košického kraja
v

Turisticko – Orientačnom Behu

12.6. 2021 Svit Baba

Rozpis pretekov

A. Všeobecné ustanovenia
1. Názov a stupeň pretekov: Krajské Majstrovstvá Prešovského a Košického kraja, klasifikačné preteky 2. stupňa
TOM Červík Svit, O.Z. Buď Fair Play – Klub Mladých Sviťanov a RR KST Poprad,
2. Usporiadateľ:
v spolupráci so Základnou školu Komenského Svit
3. Technický organizátor: TOM Červík Svit, materiálna a technická spolupráca s TOM Salamander Košice
4. Termín a miesto konania: 12.6. 2021 Svit Baba (Koliba, Nábrežie Jána Pavla II.)
5. Kategória a dĺžka tratí:
Kategória:

Vek:

rok narodenia:

dĺžka trate:

Farba trate:

Prípravka / dieťa so sprievodom

do 7 rokov

2012 a mladší

1 - 3 km

modrá

Najmladší Žiaci, Žiačky (NMŽI, NMŽY)

7 - 10 rokov

2013 -2011

1 - 3 km

modrá

Mladší Žiaci, Žiačky (MŽI, MŽY)

11 - 12 rokov

2010 - 2009

2 - 4 km

biela

Starší Žiaci, Žiačky (SŽI, SŽY)

13 – 15 rokov

2008 - 2006

2 - 4 km

biela

Dorastenci, Dorastenky (DI, DY)

16 - 18 rokov

2005 - 2003

4 - 6 km

červená

Muži, Ženy – A (MA, ŽA)

19 - 35 rokov

2002 - 1986

4 - 6 km

červená

Muži, Ženy – 36+ (M36, Ž36)

36 - 49 rokov

1987 - 1972

4 - 6 km

červená

Muži, Ženy – 50+ (M50, Ž50)

50 rokov a viac

1971 – a starší)

4 - 6 km

červená

6. Termín a adresa pre prihlášky:
Prihlášky za jednotlivé okresy je potrebné zaslať s uvedením prvých troch postupových v jednotlivých
kategóriách s menom pretekára, oddielovej príslušnosti, kategórie, roku narodenia, najneskôr do 4. 6. 2021
na e-mail: tobtomsvit@gmail.com Po tomto termíne nebude možné prijať prihlášku!
Po obdržaní prihlášky vám príde potvrdzujúci mail. V prípade ak vám potvrdzovací mail neprišiel je potrebné volať najneskôr do 4.6. na 0911 448 709 !

Žiadame vedúcich oddielov aby meno pretekára písali do prihlášky správne (bez zdrobnelín).
7. Funkcionári pretekov:
Riaditeľ pretekov :
PhDr. Ladislav Kalasz
Hlavný rozhodca : Stanislav Andrási ml.
Počtárska komisia a prezentácia: Mgr. Edita Mekelová
Stavitelia tratí: Štefan Klein, Roman Sopko, Jozef Sarnovský, Ondrej Mlynár

8. Podmienky účasti:
Krajských Majstrovstiev Prešovského a Košického kraja v TOB sa môžu zúčastniť postupoví pretekári z okresných
majstrovstiev, prví traja umiestnení z každej kategórie, ktorí sú členovia KST a ostatných organizácií, pričom je potrebný
platný členský preukaz s fotografiou, u neorganizovaných žiakov, dorastencoch a dospelých: je potrebný 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. Poučenie o hygienickom opatrení:
Nakoľko sa jedná o hromadné športové podujatie je potrebné zabezpečiť dezinfekčné a hygienické opatrenie
súvisiace s prevenciou pred šírením respiračného ochorenia COVID.
Všetci pretekári sú povinní sa riadiť príslušnými opatreniami vyplývajúcich z ďalších nariadení hlavného hygienika a
okresného hygienika pre okres Poprad platné pre obdobie 11. 6. - 13.6. 2021 (v príslušnom týždni pretekov je potrebné sledovať
Covid automat a ďalšie nariadenia hlavného a okresného hygienika pre okres Poprad aktualizované a uverejňované na internetových stránkach).




Pri prezentácii vedúci pretekárov odovzdá, vyhlásenie o bezinfekčnosti (tlačivo je súčasťou rozpisu
pretekov) podpísané rodičom nie vedúcim, vyhlásenie rodič podpisuje s dátumom v deň odchodu
dieťaťa na pretek, t.j. 11.6. alebo 12.6.2021. Počas cestovania zodpovedá za bezinfekčnosť pretekárov
vedúci. Ostatní pretekári a účastníci starší ako 18 rokov toto vyhlásenie podpisujú pri prezentácii.
Do areálu pretekov majú prístup len osoby, ktoré predložia vyhlásenie o bezinfekčnosti, následne prešli
meraním teploty, ktorá nebola zvýšená a prešli dezinfekciou rúk.
Žiadame všetkých účastníkov aby po vstupe do areálu pretekov, rešpektovali a dodržiavali hygienické
zásady a opatrenia. Je potrebné mať so sebou rúško! (počas behu nebude potrebné).

10. Vybavenie pretekára :
- písacie potreby s modrou náplňou (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 a rôzne technické pomôcky a podporné látky.

Za vhodné oblečenie, výbavu a zdravotný stav pretekára zodpovedá vedúci organizácie.
11. Štartovný poplatok : 5

€ uhradiť do 4. 6.2021 (štartovné, cieľové občerstvenie, rúško TOB)

na č. účtu: SK14 0900 0000 0051 6617 3094 (názov účtu: O.Z. Buď Fair Play – Klub Mladých Sviťanov).
12. Všetci účastníci turisticko – orientačného behu (TOB) sa zúčastňujú na vlastné riziko a zodpovedajú za
svoj zdravotný stav, pri pretekároch mladších ako 18 rokov zodpovedá zákonný zástupca prehlásením.
13. Účastníci pretekov sa budú musieť riadiť i prípadnými ďalšími pokynmi vyplývajúcich z aktuálnych
nariadení hlavného hygienika SR a okresného hygienika pre okres Poprad vydané v období 7.6.-13.6. 2021.
14. Ubytovanie :
Organizátor nezabezpečuje spoločné ubytovanie. V prípade požiadavky na ubytovanie kontaktujte p. Korenkovú na
0907534115 (Mariino Dielo, väčšia kapacita), alebo p. Bezaka na 0905499175 (Koliba, obmedzená kapacita ubytovania pre
súbežné akcie v tom istom termíne) najneskôr do 4.6.2021 Cena možného ubytovania v uvedených penziónoch, ktoré sú v
blízkosti pretekov je cca 10 - 12 €/ noc v závislosti od počtu nocí. V prípade naplnenia kapacít uvedených ubytovní v meste
Svit sú ďalšie možnosti ubytovania, ktoré si môžete nájsť na internetových stránkach mesta.

15. Doprava : Náklady na preteky hradí vysielajúca organizácia.
16. Prezentácia:
sobota v čase 8,00 – 9,00 hod. v priestoroch areálu „Koliba“, Nábrežie Jána Pavla II., Svit

Pri prezentácii pred pretekom odovzdá vedúci pretekárov, prípadne pretekár starší ako 18 rokov, aktuálnu
súpisku pretekárov na dané preteky za organizačnú jednotku.

V prípade účasti pretekárov mladších ako 18 rokov, podpíše súpisku s prevzatím zodpovednosti za zdravotný
stav neplnoletých pretekárov.

Pri prezentácii, alebo na požiadanie vedúceho počtárskej komisie, alebo hlavného rozhodcu, riaditeľa pretekov, je
vedúci pretekárov povinný predložiť doklad potvrdzujúci totožnosť pretekára (s fotografiou) a preukaz
poistenca (platí aj fotokópia)

Vedúci pretekárov, prípadne dozor starší ako 18 rokov, má mať pri sebe za pretekárov mladších ako 18 rokov
potvrdenie o zdravotnej prehliadke nie staršie ako jeden rok, alebo čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti
absolvovať preteky, podpísané rodičom, alebo zákonným zástupcom, ktoré je platné na pretekársku sezónu.

17. Zdravotná služba: bude zabezpečená v areáli pretekov.
18. Vyhodnotenie:
Vyhodnotenie sa uskutoční po ukončení TOB a zverejnení výsledkov počtárskou komisiou.
Prví traja pretekári z každej kategórie získajú diplomy, medaily, prvé tri oddiely získajú pohár.
Prví traja umiestnení pretekári z každej kategórie postupujú na Majstrovstvá Slovenska Turisticko –
orientačného behu (TOB), ktoré sa uskutočnia v Košickej Belej 4.9.2021.

B. Technické ustanovenia
1.
2.

Preteká sa podľa pravidiel a súťažného poriadku Turisticko-orientačný beh (TOB), platného od
01.01.2019. Pravidlá nájdete na www.kst.sk
Disciplíny pre všetky kategórie:
1. Určovanie topografických a turistických značiek
2. Orientácia - azimutové úseky (u najmladšieho žiactva a prípravky orientácia mapy)
3. 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:
Piatok 11. 6. 2021
Príchod pretekárov nahlásených na ubytovanie od 18,00 hod.
V piatok zákaz vstupu pretekárov, ich vedúcich a rodičov do lesného terénu vo Svite, pri porušení možná diskvalifikácia pretekárov

Sobota 12. 6. 2021
8,00 – 9,00
Prezentácia pretekárov, prehlásenia o bezinfekčnosti, meranie teploty, dezinfekcia
9.45
Otvorenie pretekov a výklad trate v priestoroch areálu „Koliba“, Nábrežie Jána Pavla II., Svit
od 10.30
Štart, priebeh pretekov
od 13.00
voľný program
cca 16,00
Vyhlásenie výsledkov - vyhodnotenie Krajských Majstrovstiev Prešovského a Košického kraja 2021
4. Schvaľovacia doložka:

Tento rozpis bol schválený SM KST

V prípade akýchkoľvek zmien realizácie Krajských Majstrovstiev Prešovského a Košického kraja, vás budeme
hneď informovať.

Bližšie informácie na: 0911 448 709, tobtomsvit@gmail.com

Vyhlásenie účastníka športového podujatia
Turisticko – orientačného behu 12.6.2021 vo Svite o bezinfekčnosti
Vyhlasujem že ja/ moje dieťa, *(nevhodné prečiarknite)

.....................................................................……….., dátum narodenia: ………………………………
adresa: ................................................................…, telefón: ………………………………………………
neprejavujem príznaky akútneho ochorenia (telesná teplota nad 37,0 °C alebo triaška, malátnosť, neprimeraná
únava, začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom, hustý skalený, zafarbený
(žltý, zelený) výtok z nosa (nádcha), bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny
kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na
koži), že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti mi nenariadil
karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad).
Ďalej mi nie je známe, že by som ja alebo iné osoby 1, so mnou žijúce v spoločnej domácnosti boli v priebehu
ostatných 7 dní v úzkom kontakte2 s osobou potvrdenou alebo podozrivou z ochorenia COVID-19. 3
Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by som sa
dopustil(a) priestupku podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov.
Ďalej vyhlasujem,
že som za posledné obdobie absolvoval: *(zakrúžkujte, doplňte vhodné)
a)antigénové testovanie na COVID 19
dňa ....................... s negatívnym výsledkom.
b)PCR testovanie na COVID 19
dňa ....................... s negatívnym výsledkom.
neabsolvoval z dôvodu výnimky
c)dieťa do 10 rokov
d)bol som zaočkovaný proti COVID 19 1. dávkou dňa....................…
e)bol som zaočkovaný proti COVID 19 2. dávkou dňa....................…
f)prekonal som ochorenie COVID 19
dňa .......................

V................................. dňa: .............................
...............................................................
podpis účastníka / podpis zákonného zástupcu*
*(nevhodné prečiarknite)

1 prehlasuje návštevník a iné osoby, ak neprekonali ochorenie COVID – 19 alebo neboli zaočkovaní/é proti ochoreniu COVID – 19, v prípade
že návštevník a iné osoby prekonali ochorenie COVID - 19 alebo boli zaočkovaní, tak pre nich platí výnimka z karantény podľa platnej
vyhlášky ÚVZ a nie sú považovaní za úzky kontakt.
2 úzky kontakt sa štandardne považuje pri osobe, ktorá mala osobný kontakt s prípadom COVID-19 do dvoch metrov dlhšie ako 15 minút,
alebo fyzický kontakt s prípadom COVID-19, alebo nechránený priamy kontakt s prípadom COVID-19 v uzavretom prostredí dlhšie ako 15
minút, alebo činnosť pracovníka prvej línie (zdravotníci, hasiči, policajti a pod.) alebo inej osoby poskytujúcej starostlivosť prípadu COVID19 bez použitia odporúčaných osobných ochranných prostriedkov (OOP).
3 pracovníci “prvej línie” (zdravotníci, hasiči, policajti a pod.) sa vyjadrujú len k príznakom akútneho ochorenia svojho dieťaťa/žiaka a k
nariadeniu karantény.

