
Rozpis Turistického závodu   

Mistrovství Středočeského kraje 

Středočeský pohár 

Veřejný závod 

 

A. Všeobecná ustanovení 

1.  Název    : turistický závod II. stupně  

2.  Vyhlašovatel   : Středočeská oblast KČT 

3.  Technická organizace  : KČT Kralupy nad Vltavou 

4.  Termín a místo konání  : sobota 24.3.2012 - Kralupy nad Vltavou  

 

5.  Kategorie a délka tratí  :       Přípravka         2002 a mladší  2 – 3 km 

     Nejmladší žactvo   2002 a mladší     2 – 3 km 

             Mladší žactvo         2000 – 2001        2 – 3 km 

             Starší žactvo           1998 – 1999        2 – 4 km 

          Mladší dorost         1996 – 1997        4 – 6 km 

          Starší dorost           1994 – 1995        4 – 6 km 

         Dospělí A               1977 – 1993        4 – 6 km 

           Dospělí B               1976 a starší 4 – 6 km 

      Předškoláci / školáci a rodiče            2 – 3 km 

 
Závod je veřejně přístupný, pravidla viz   www.turisticky-zavod.cz        

 

6.  Termín a adresa pro přihlášky: 

Do 20.3.2012 - zašlete seznam startujících, nebo alespoň počty v jednotlivých 

kategoriích (možnost dohlášení startujících i při prezentaci) 

na adresu:  

Ing. Zdeněk Vejrosta, Mládežníků 677, 278 01 Kralupy nad Vltavou 

315 713 631 - zam,     736 506 821 - mobil 

e-mail : vejrost.ovi@tiscali.cz       zdenek.vejrosta@synthosgroup.com    

 

 Prosíme všechny delegace o rozhodčí, třeba i neznalé problematiky - zaškolíme. 

 

7.  Funkcionáři závodu:  ředitel závodu     : Zdenka Karešová  

hlavní rozhodčí   : Zbyněk Veselý 

stavba trati        : členové KČT Kralupy n.Vlt. 

počtářská komise : členové KČT Kralupy n.Vlt. 

 

Závod probíhá za podpory města  

Kralupy nad Vltavou 

http://www.turisticky-zavod.cz/
mailto:vejrost.ovi@tiscali.cz
mailto:zdenek.vejrosta@synthosgroup.com


8.  Podmínky účasti a vybavení hlídek: 

Za zdravotní způsobilost plně odpovídá vedoucí závodníků, u závodníků 

starších 18 let závodník sám. 

Každý závodník musí mít sebou průkaz pojištěnce. 

    Vybavení dle platných pravidel a soutěžního řádu. 

9.  Úhrada nákladů:  

Startovné 20,- Kč / osoba mimo kategorii rodičů a dětí. Pořadatel nezajišťuje 

ubytování a stravování. 

  10. Doprava na místo konání TZ: 

Kralupy n.Vlt. jsou železničním uzlem směr - Praha, Kladno, Neratovice, 

Slaný, Roudnice n.L., Velvary. Autobusové spojení z Prahy, Mělníka, okolních 

obcí. Místo startu je od nádraží ČD cca 2,5 km. 

Prezentace a start závodu jsou na turistické základně KČT - Ke Koupališti 182, 

Kralupy nad Vltavou.   

11. Prezentace  

Sobota 24.3.2012 od 8:30 do 9:30 na turistické základně Ke Koupališti 182, 

Kralupy nad Vltavou.  Kontaktní telefon: 736 506 821 

12. Zdravotní služba 

       V místě startu a cíle.   

 

 
Technická ustanovení: 

Závodí se dle Soutěžního řádu a pravidel TZ (rovněž umístěny na www.turisticky-zavod.cz) 

  

Schvalovací doložka: Tento rozpis byl schválen dne 9.11.2011 

 

 

                                    Zdenka Karešová v.r.  

 …………………………….. 

     ředitel závodu    

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Během závodu se uskuteční doprovodná akce      STAVBA STANU 

 

soutěž dvojic ve stavbě a složení klasického stanu „A“ na čas  

Doba konání: od 9:30 do 12:30 na turistické základně v Kralupech nad Vltavou 

 

 

Kategorie: do 10 let (2002 a mladší) 

       11-14 let (1998 - 2001) 

       nad 15 let (1997 a starší) 

 

 

 

o zařazení do kategorie rozhoduje rok narození staršího člena dvojice   

http://www.turisticky-zavod.cz/

