
3. závod KP Plzeňského kraje 
28. 4. 2013 

TZ Na Oblátku – Stražiště KRALOVICE 
 

 

Všeobecná ustanovení 

 
1. Název : Závod II. stupně 

2. Vyhlašovatel : Oblast KČT Plzeňského kraje   

3. Pořadatel : TOM Kralovice, JUNÁK Kralovice, DBK Kožlany-Kralovice 

4. Termín a místo konání : neděle 28. dubna 2013, TZ Na Oblátku – Stražiště, Kralovice 

5. Kategorie a délka tratí :  

Přípravka a nováčci (nepostupová kategorie) 2003 a mladší 2-3 km 

nejmladší žáci a žákyně,    2003 a mladší 2-3 km 

mladší žáci a žákyně,              2002 – 2001  3-4 km 

starší žáci a žákyně,              2000 – 1999  3-4 km 

mladší dorostenci a dorostenky  1998 – 1997  4-6 km 

starší dorostenci a dorostenky  1996 – 1995  4-6 km 

dospělí – muži a ženy,kategorie A  1994 a starší  4-6 km 

dospělí – muži a ženy,kategorie B  1977 a starší  4-6 km 

 

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

 

6. Termín a adresa pro přihlášky:  

do 22. dubna 2013  na adresu: Jiří Buňka, Mírová 556, 331 41 Kralovice 

e-mail : jirka@bunka.cz 

Přihlášku lze zaslat e-mailem či doporučeně (datum pošt.razítka 22. 4.2013). Na pozdě 

došlé přihlášky nebude brán zřetel. 

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

závodníka, ročník, kategorie, jméno a adresu vedoucího a telefonní kontakt na 

vedoucího.  

 

7. Funkcionáři závodu: ředitel závodu: Jitka Staňková 

hlavní rozhodčí: Jirka Buňka 

stavitelka trati: Martina Buňková 

počtářská komise: Miroslav Trnka 

 

8. Podmínky účasti a vybavení hlídek:  

Za zdravotní způsobilost plně odpovídá vedoucí závodníků, u závodníků starších 18-ti 

let závodník sám. 

Každý závodník musí mít sebou průkaz zdravotní pojišťovny a další vybavení dle 

pravidel a platného soutěžního řádu. 

 

     

9. Úhrada nákladů :  

Startovné:  50,- Kč na závodníka.  

Ubytování:  40,- Kč na osobu a noc (nutná vlastní karimatky a spacák). 

Strava: pořadatel nezajišťuje stravu 

 

 

 

 

 

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


 

 

10. Doprava na místo konání TZ :  

TZ Na Oblátku leží na řece Střele pod obcí Stažiště. Doprava pěšky ze žel. stanice 

Mladotice nebo Mladotice zastávka. TZ dostupná autem po silnici ze Stražiště. 

 

11. Prezentace : neděle 28.4.2013 TZ Na Oblátku Stražiště od 9:00 do 10.00 

 

12. Zdravotní služba bude umístěna v cíli závodu. 

 

13. Hodnocení a ceny: Hlídky na 1. - 3. místě obdrží medaili, diplom 

 

Technická ustanovení 

 

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

 

Předpokládaná hodina startu: 10:30 

 

 

Schvalovací doložka 

 

Tento rozpis byl schválen dne  

 

 

 

 

            Václav Staněk                        Jiří Buňka 

            ředitel závodu                                                                  hlavní  rozhodčí 

 
 

 

   

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Závod se koná u příležitosti 125 let KČT 

 

 

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

