
 

Rozpis Turistického závodu 

Mistrovství ČR štafet 

5. října 2013 

 

 

 

A. Všeobecná ustanovení 

 

1.  Název    :       Mistrovství České republiky štafet  

2.  Vyhlašovatel   :       Rada TZ při ATOM ČR 

3.  Technická organizace  :       TOM - KČT Kralupy nad Vltavou 

4.  Termín a místo konání  :       sobota 5.10.2013 Zlosyň - Dřínovský háj 
 

5.  Kategorie a délka tratí   : 
 

            žákyně a žáci 14 let a mladší           2 - 4 km               dle pravidel pro starší žactvo                         

  (1999 a mladší)      start intervalový 

 

            ženy a muži starší 15 let                  4 - 6 km               dle pravidel pro dorost a dospělé 

                    (1998 a starší)     start hromadný /zvlášť muži a ženy/ 
 

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

6.  Postupový klíč 

 Vzhledem k hromadnému startu a počtu štafet v minulých letech je postupový klíč 

 na MČR štafet stanoven následovně:  

 V každé kategorii může oddíl postavit dvě štafety, výjimku mají ty oddíly, které na MČR 

 štafet 2012 získaly medailové umístění - za každé medailové umístění v dané kategorii 

 získávají oddíly právo navýšit počet štafet v dané kategorii o počet rovnající se získaným 

 medailovým umístěním. 

Žáci        + 1 štafeta / TOM Práčata Rapšach / TOM Kamarádi Pacov / TOM Delfíni Borotín 

Žákyně   + 1 štafeta / TOM Kamarádi Pacov / TOM-KČT Kralupy n.V. / TOM Práčata Rapšach 

Muži    + 2 štafety / TOM-KČT Kralupy n.V.        + 1 štafeta / TOM Mikulášovice 

Ženy       + 1 štafeta / TOM Delfíni Borotín / TOM-KČT Kralupy n.V. / TOM Český Brod 



 

7.  Termín a adresa pro přihlášky: 

            do 25.9.2013         e-mailem na: vejrost.ovi@tiscali.cz 

          Telefon: 736 506 821  

                                          Vyžadujte potvrzení o přijetí e-mailu. 

                                          Na pozdě došlé přihlášky nebude brán zřetel. 

Přihláška musí obsahovat název a sídlo vysílající organizace, příjmení a jméno jednotlivých 

členů štafety a úsek, který poběží, jejich ročník narození, kategorii, jméno a adresu vedoucího, 

tel. kontakt na vedoucího, případný požadavek ubytování a smluvní autobus zajišťující dopravu 

závodníků na místo konání závodu. 

   

8.  Funkcionáři závodu:  

               ředitel závodu       :     Josef Blecha 

               hlavní rozhodčí     :     Ing. Zdeněk Vejrosta 

               stavba trati            :     členové KČT Kralupy n.Vlt. 

               počtářská komise  :     členové KČT Kralupy n.Vlt. 

 

9.        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 a vybavení dle platných pravidel a 

soutěžního řádu. 

 

10.      Úhrada nákladů: 
 

        Startovné:      360,- Kč za štafetu (300,- startovné / 60,- Rada TZ)  

 

        Ubytování :    ve vlastních stanech na Turistické základně KČT (Kralupy nad Vltavou,  

         Ke Koupališti 182), případně v klubovně TOM a v případě volné kapacity i  

         na  ubytovně. Cena 50,- Kč/noc. Pouze z pátku na sobotu /nutný vlastní spací 

         pytel, přezůvky/. Ubytování je nutno vyznačit v přihlášce. 
        

11.  Doprava na místo konání TZ: 

 V případě zájmu (dle přihlášek) bude v 8 hodin u turistické základny přistaven smluvní 

autobus zajišťující dopravu na start. Případně je možné využít autobusové linky PID 372 a 470 

nebo i dopravu vlastními auty do obce Zlosyň - parkoviště u nové výstavby / souřadnice 

50°16'38.480"N, 14°22'34.032"E /. 

   

12.  Prezentace 

 Pátek 4.10.2013 na turistické základně KČT (Kralupy n.Vlt., Ke Koupališti 182) v době 

 od 19 do 22 hodin. Sobota 5.10.2013 v době minimálně 45 minut před startem kategorií 

 v místě startu. 

           V nutném případě lze použít kontaktní telefon 736 506 821 

 



 

13.  Zdravotní služba 

        V prostoru startu a cíle. 

 

14.      Časový rozpis 

K dispozici na webu MČR štafet (http://kralupska-turistika.cz/tom/stafety) 

  

15.  Stravování 

Pořadatel stravování nezajišťuje.  

 

Technická ustanovení: 

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

Vynechána bude kontrola lanová lávka. 

 

Schvalovací doložka:   Tento rozpis byl schválen dne 10.8.2013 

 

 

 

   Josef Blecha                                   Ing. Zdeněk Vejrosta 

  ředitel závodu            hlavní rozhodčí 

                           

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

