
2. závod Českého poháru
Rozpis turistického závodu

A. Všeobecná ustanovení

1. Vyhlašovatel: Rada turistického závodu

2. Technická organizace: TOM 19203 Lysáci Malenovice

3. Místo a termín konání: Malenovice, 22. května 2010

4. Webová stránka: tz-malenovice.cz

5. Email: prihlaska tz-malenovice.cz

6. Kategorie a délka tratí:
nejmladší žactvo rok narození 2000 a mladší 2-3 km
mladší žactvo rok narození 1998 – 1999 2-4 km
starší žactvo rok narození 1996 – 1997 2-4 km
mladší dorost rok narození 1994 – 1995 4-6 km
starší dorost rok narození 1992 – 1993 4-6 km
dospělí A rok narození 1975 – 1991 4-6 km
dospělí B rok narození 1974 a starší 4-6 km

7. Termín a adresa pro přihlášky: 
Nejpozději do 13.05.2010 na email prihlaska@tz-malenovice.cz
Na později doručené přihlášky nemusí být brán zřetel.
Přihláška  musí  obsahovat  název  (nejvýše  20  znaků  včetně  mezer!)  a  sídlo  vysílající 
organizace; jména, příjmení, data narození a kategorie závodníků.
Dále v přihlášce uveďte požadavky na ubytování a stravování (detaily budou uveřejněny na 
webu tz-malenovice.cz, který bude v provozu nejpozději od začátku května):

• počet nocí
• počet obědů
• předběžný příjezd a odjezd a jakým dopravním prostředkem (potřebujeme vědět, zda 

je nutno objednat autobus od vlaku z Frýdlantu nad Ostravicí)
• počet možných rozhodčích, příp. preference druhu kontroly

8. Funkcionáři závodu:
ředitel Monika Žídková
hlavní rozhodčí Roman Gach
stavitel trati Jan Žídek, Augustin Žídek
počtářská komise Aleš Fidler, Miluše Plevová, Jana Slavíková
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9. 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 zdravotní pojišťovny.

10. Úhrada nákladů: 
startovné 40 Kč
ubytování 60 Kč/osobu a noc
oběd v sobotu 60 Kč/osobu

11. Doprava na místo konání TZ:
Vlakem do Frýdlantu nad Ostravicí, odtud autobusem na zastávku Malenovice parkoviště, 
nebo pěšky (cca 5 km po modré  a žluté turistické značce). 
Jízdní řád autobusu: www.kodis.cz/data/linky/345.pdf
Od parkoviště (u Rajské boudy) se pokračuje pěšky 500 m ve směru jízdy a po levé straně je 
hotel KAM, kde je start i cíl.

12. Prezentace:
Pátek 21. května 2010 17:00 – 21:30
Malenovice, hotel KAM Malenovice, www.malenovice.com 
GPS: 49°34'25.921"N, 18°24'44.419"E
mapy.cz/#mm=ZP@sa=s@st=s@ssq=hotel%20kam%20malenovice

13. Zdravotní služba: V cíli

14. Časový rozpis
Pátek 21.05.2010 17:00 – 21:30 prezentace

21:45 informační schůzka vedoucích a rozhodčích
Sobota 22.05.2010 09:00 nástup a slavnostní slib závodníků

09:30 předpokládaný začátek závodu
11:00 – 15:00 oběd
odpoledne konec závodu a vyhlášení výsledků

Během soboty (a částečně i v pátek večer) bude probíhat další program pro všechny, dle 
aktuálních možností a počasí:

• herna deskových her
• umělecké tvoření
• horolezecká stěna, basketbal, volejbal, ping-pong
• další hry venku dle možností

B. Technická ustanovení

Závodí se podle Soutěžního řádu a pravidel TZ
www.turisticky-zavod.cz/index.php?page=pravidla_TZ
 
C. Schvalovací doložka

Tento rozpis byl schválen dne 20.03.2010 příslušnou Radou TZ.

Monika Žídková
ředitel závodu

Roman Gach
hlavní rozhodčí
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