
ROZPIS
Turistického závodu – Český pohár – 3. závod
Závod se koná pod patronací Mgr. Jiřího Zimoly, hejtmana JČ kraje

A. Všeobecná ustanovení
1. Název: Turistický závod I. stupně, klasifikační a postupový
2. Vyhlašovatel: RADA TZ ATOM ČR
3. Pořadatel: TOM 2402 „PRÁČATA“ RAPŠACH
4. Hlavní sponzor: Jihočeský kraj
5. Termín a místo konání: sobota 4. 6. 2011, start areál Tokániště u Rapšachu,

Loc: 48°52'43.835"N, 14°58'0.196"E
6. Kategorie a délka tratí:
 nejmladší žactvo rok narození 2001 a mladší 2-3 km
 mladší žactvo rok narození 1999 – 2000 2-4 km
 starší žactvo rok narození 1997 – 1998 2-4 km
 mladší dorost rok narození 1995 – 1996 4-6 km
 starší dorost rok narození 1993 – 1994 4-6 km
 dospělí A rok narození 1976 – 1992 4-6 km
 dospělí B rok narození 1975 a starší 4-6 km

7. Termín a adresa pro přihlášky: přihlášky nejpozději do 27. května 2011 výjimečně na
adresu:
ZŠ A MŠ V RAPŠACHU, 378 07 RAPŠACH 290

NEJLÉPE MAILEM: karel.snetina@j-hradec.cz, pokud
možno v Excelu ve tvaru: příjmení jméno       ročník oddíl kategorie



Do přihlášky, prosím, uveďte hodinu a způsob příjezdu (vlak, vlastní doprava), počet
noclehů, případně zájem o sobotní oběd – guláš – který bychom zajistili při více zájemcích.
Ubytování budeme řešit s jednotlivými oddíly – přednost budou mít dříve přihlášení.

8. Funkcionáři závodu:
 Ředitel závodu - Karel Snětina
 Hlavní rozhodčí - Miloš Stejskal
 Rada TZ - Jiří Buňka
 Zdravotník - MUDr. Pavlína Šípová
 Stavitel tratí - Miroslav Šebesta, Martin Kvapil
 Počtářská komise - Jan Tůma

9. Podmínky účasti a vybavení hlídek:
 Dle soutěžního řádu.
 Za zdravotní způsobilost plně odpovídá vedoucí závodníků, u závodníků starších 18 let

závodník sám.
 Každý závodník musí mít s sebou průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny.
 Závodník se dostaví na start s propiskou nebo centrofixem, od mladšího žactva s buzolou.
 Je zakázáno používat tretry s hřeby, vzhledem k terénu doporučuje pořadatel oblečení

chránící nohy.
 Za případné škody způsobené účastí v závodě nenese pořadatel žádnou odpovědnost.

10. Startovné: 40,- Kč na účastníka závodu

11. Ubytování:
 V pátek od 17 hodin do soboty na postelích ve vlastních spacích pytlích (cena noclehu

70,- Kč):
 v ubytovně DDM Tokániště (50 míst)
 v ubytovně farmy Bronco (35 míst)

 V pátek od 17 hodin do neděle na zemi v tělocvičně ve vlastních spacích pytlích (cena
noclehu 50,- Kč):

 v tělocvičně ZŠ v Rapšachu (POZOR – nejsou tu sprchy!)
 V pátek od 17 hodin do neděle ve vlastních stanech (cena noclehu 30,- Kč):

 v prostoru areálu DDM Tokániště

12. Doprava na místo konání TZ:
 Vlastní doprava – příjezd bude značen od odbočky ze silnice Třeboň – hraniční přechod

Halámky v Tušti.
 Vlakem do Suchdola nad Lužnicí – zastávky, odtud doprava autobusem pořadatelů.

13. Zdravotní služba:
 Zajištěna v cíli závodu, pohotovost v nemocnici (32 km).

14. Stravování:
 Pořadatel nezajišťuje, bude otevřen bufet.
 POZOR – v obci jsou jen dva malé obchody, otevřené v sobotu do 10:30 hodin, kde je

obtížné bez předchozího objednání obdržet pečivo!

14. Hodnocení a ceny:
 Všichni startující obdrží upomínkový diplom, umístění na 1.-3. místě velký diplom a

drobnou věcnou cenu.



15. Postupový klíč:
 Postupový klíč dle závodníka 2010, na internetových stránkách www.turistický-závod.cz.

16. Prezentace:
 V pátek 3. června 2011 od 17:00 do 21:00 v ZŠ v Rapšachu. V této době lze provést

prezentaci i telefonicky na čísle 724 993 187, nebo mailem na zs.rapsach@j-hradec.cz.

B. Technická ustanovení
Závodí se podle Soutěžního řádu a pravidel TZ – umístěného na www.turisticky-zavod.cz.
Technicko-organizační pokyny a přesný časový rozpis samotného závodu bude vyvěšen
v místě prezentace, mimoto bude nejpozději od 1.5.2011 k shlédnutí na:
www.rapsach.cz/tom/3_cp.htm.

C. Schvalovací doložka
Tento rozpis byl schválen dne 1. 3. 2011.

Karel Snětina
ředitel závodu

Miloš Stejskal
hlavní rozhodčí




