Rozpis Turistického závodu
Pohár Ústeckého kraje - 1. kolo / veřejný závod
A. Všeobecná ustanovení
1. Název : turistický závod III. stupně
2. Vyhlašovatel : Ústecká oblast KČT
3. Technická organizace : TOM 1027 Mikulášovice
4. Termín a místo konání : neděle 18.3.2012 - Mikulášovice
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 15.3.2012 - zašlete seznam startujících, nebo alespoň počty v jednotlivých
kategoriích (možnost dohlášení startujících i při prezentaci)
na adresu:
Tomáš Fúsek, 407 79 Mikulášovice 1039
474 774 104 - zam., 603 386 682 - mobil
e-mail : tom-mikulasovice.cz, infomik@mikulasovice.cz
7. Funkcionáři závodu: ředitel závodu : Tomáš Fúsek ml.
hlavní rozhodčí : Jana Hoštičková
stavba trati : členové TOM Mikulášovice (1 st. Para)
počtářská komise : členové TOM Mikulášovice (1 st. Para)
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 10,- Kč / osoba mimo kategorii rodičů a dětí. Pořadatel nezajišťuje ubytování a stravování.
10. Doprava na místo konání TZ:
Vlakem z Rumburku směr Mikulášovice dolní nádraží, vlak musí mít směr na Panský – závodníci pak vystoupí
ve stanici Mikulášovice střed. Nejvhodnější vlak od Rumburku přijíždí do Mikulášovic 8.12, 10.02 a 11.02
hodin (prosím o nahlášení tohoto příjezdu předem). Zpět na Rumburk odjíždí vlaky: 12.29, 14.50, 15.53, 17.41
hodin přípoje z Rumburku nutno vyhledat individuálně. Autem do Mikulášovic se dá přijet po silnici od
Rumburku přes Šluknov a Velký Šenov nebo od Krásné Lípy přes Vlčí Horu a Brtníky. Ve středu města za
základní školu je sportovní hala.
11. Prezentace
Neděle 18.3.2012 od 9:00 do 10:00 ve sportovní hale v Mikulášovicích
12. Zdravotní služba
V místě startu a cíle - sportovní hala Mikulášovice.
Technická ustanovení:
Závodí se dle Soutěžního řádu a pravidel TZ (rovněž umístěny na www.turisticky-zavod.cz)
Schvalovací doložka: Tento rozpis byl schválen dne 9.2.2012
Tomáš Fúsek ml. v.r.
…………………………….....
ředitel závodu

Závod probíhá za podpory města Mikulášovice

