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                                     A/    všeobecné ustanovenia 

Názov pretekov:                              TOB zmiešaných dvojíc 
Usporiadateľ: Sekcia mládeže KST, obec a  ZŠ Podvysoká,  

Technická organizácia:                   ZŠ Podvysoká 

Termín a miesto konania: Sobota 21.05. 2022 – Podvysoká 
                                                          
                                                  
Kategórie a dĺžka tratí: 

Kategória Trať 
Kategória/ farba 

trate 

do 20 rokov 1-3 km 20 modrá 

do 30 rokov 2-4km 30 biela 

do 50 rokov 4-6km 50 červená 

51 + 4-6km 51 červená 

 
 
Vek dosiahnutý tento kalendárny rok sa počíta u dvojice spoločne. Zmiešanou dvojicou 
sa rozumie dvojica rôzneho pohlavia (chlapec/ dievča). Dvojice rovnakého pohlavia sa 
môžu zúčastniť mimosúťažne. 
 
Termín a adresa pre prihlášky: prihlášky  zasielajte najneskôr do 16.05.2022 na adresu: 
sekciamladeze@gmail.com 
 
Funkcionári pretekov:  Riaditeľ  pretekov: Mgr. M. Mudriková   
   Hlavný  rozhodca: Stano Mrázik 
                                                          Hlavný staviteľ tratí: Mgr. Ján Chromík    
   Vedúci počtárskej komisie: Katarína Ďurišová     
                                                          Zdravotník: Dominik Korený, Katarína Koniarová 
Podmienky účasti:  

Všetci štartujúci pretekári sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne, na vlastné riziko a na 
vlastnú zodpovednosť, bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom 
počas alebo následkom týchto pretekov. 
Všetci pretekári musia mať preukaz poistenca!!! 

Prihlásením sa na tieto preteky každý účastník súhlasí so zverejnením svojich 
osobných údajov v prihláške (meno, kategória, klubová príslušnosť) na štartovnej  
a výsledkovej listine a dáva súhlas na  spracovanie fotografií a videa z TOB na účely 
ich zverejnenia na oficiálnych webových stránkach KST a organizátorov a na 
YouTube. 

Štartovné:                                       7,- €  (občerstvenie po pretekoch a obed)   pretekári+ 
sprievod, hradí sa pri prezentácii          

Stravovanie:                                   Prihlásení majú obed v štartovnom poplatku a drobné 
občerstvenie po pretekoch. 

   



 

 

Ubytovanie:  Organizátor poskytuje spoločné ubytovanie v priestoroch 
telocvične. Je potrebné si zabezpečiť karimatku a spacáky. 
V prípade záujmu o ubytovanie sa treba informovať, čo 
najskôr ( Miroslava Mudriková). 

Doprava na miesto konania: www.cp.sk  

Prezentácia:                                   sobota, 21.5.2022  od 9:00 -10:00 v priestoroch ZŠ 
Podvysoká.  

Miesto konania:            areál ZŠ Podvysoká 

Štart prvého pretekára: 10:30 

Zdravotná služba: stanovisko na štarte pretekov 

Vyhodnotenie:                                cca 15:00 

                                                  B/ Technické  ustanovenia 

Preteká sa podľa pravidiel a upraveného súťažného poriadku Turisticko-orientačný beh 
(TOB), platného od 19.09. 2021 kedy nadobudli platnosť upravené pravidlá TOB. Pravidlá 
nájdete na www.kst.sk 

 Disciplíny pre všetky kategórie:  

1. Určovanie topografických a turistických značiek  
2. Orientácia - azimutové úseky (v kategórii 20 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  
 

Bližšie informácie poskytne : Mgr. Miroslava Mudriková, tel. 0944 395 902, 
m.kriznanova@gmail.com 

 

     
 

           Mária Maxianová                                                                 
 

predsedníčka Sekcie mládeže                                    
 

 

 

 



 

 

                       Vyhlásenie účastníka športového podujatia : 

  
 
 
Súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov pretekára/pretekárky v rozsahu: 
meno a priezvisko, rok narodenia, oddiel, dosiahnutý výsledok na výsledkovej listine. 
 

Nižšie podpísaný..............................................., *ako zákonný zástupca 
pretekára/ky  
 
........................................................................................*pretekár TOB zmiešaných 
dvojíc, konaných 21.05.2022 v Podvysokej, dávam týmto súhlas organizátorom 
TOB na spracovanie osobných údajov a súhlas na  spracovanie fotografií a videa 
z TOB na účely ich zverejnenia na oficiálnych webových stránkach organizátorov 
a na YouTube 

podľa  
Zákona č. 18/2018 Z. z. - Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

 
 

Tento súhlas podľa § 13 sa dáva na spracovanie osobných údajov a na účel spracovania fotografií, videa z 

TOB na účely ich zverejnenia na oficiálnych webových stránkach organizátorov aj na YouTube na jeden 

konkrétny účel, a to je Turisticko - orientačnom behu zmiešaných dvojíc, ktoré sa konajú 21.05.2022 

v Podvysokej. 

 

*nehodiace sa prečiarknuť 

 
V __________________ , dňa _____________  

Podpis zákonného zástupcu: _________________________ 

 


