
                                 Turistický závod  - 1. kolo poháru MSK 

                                     
 

A. Všeobecná ustanovení 

Název závodu: Krajský pohárový závod  

Vyhlašovatel:  Rada turistických závodů při Moravskoslezské krajské radě ATOM  
Pořadatel:   TOM Divočáci Frýdlant nad Ostravicí 

Termín:  5. 4. 2014 
Místo konání: Letiště Aeroklubu Frýdlant nad Ostravicí – závod, zázemí – Obecní dům 

Malenovice 

Kontaktní adresa: Marie Bařinová, Bezručova 1086, Frýdlant nad Ostravicí, tel. 558 677 891, 

isatinova@frydlantno.cz    
  

Funkcionáři závodu: 

ředitel závodu:  Drahomíra Žižková 

hlavní rozhodčí: Eva Vilhelmová 
stavitelé trati:  Miroslav Jaššo, Tomáš Huďa 
počtářská komise:  Radovan Paloch 

Každý oddíl, který vysílá do závodu své účastníky, je žádán, aby posílil pořadatelskou službu o 1 až 2 
rozhodčí, pokud možno vybavené stopkami.  

Sraz pořadatelů v sobotu 5. 4. 2014 v 700 v Obecním domě v Malenovicích. 
Sraz rozhodčích v sobotu 5. 4. 2014 v 800 na letišti.  
 

Přihlášky:  do 1. 4. 2014  Přihlášky nejsou nutné, ale jsou velmi vítané, zejména u větších skupin. 

elektronicky na e-mail: eva.vilhelmova@seznam.cz isatinova@frydlantno.cz  

  poštou na Eva Vilhelmová, F.S.Tůmy 1231, Orlová-Lutyně 73514 
  Přihláška musí obsahovat název a sídlo oddílu, jméno, příjmení a ročník narození závodníků 

a kategorii, ve které budou startovat.  Dále jméno a adresu, číslo telefonu a e-mail vedoucího 
pro zaslání korespondence. Přihláška je platná při odeslání poštou i mailem. 

 

Startovné:  40,- Kč za závodníka 
 

Prezence:  v době od 7:30 do 9:30 v Obecním domě v Malenovicích. Při prezenci nutno 
předložit doklad s uvedeným jménem, příjmením, datem narození, přerazítkovanou fotografií nebo 

občanský průkaz nebo potvrzení školy s uvedeným jménem, příjmením, datem narození. 
Předem nepřihlášení závodníci soupisku -  údaje  viz.přihláška. 

 

Ubytování a stravování:  Ubytování ani stravování pořadatel nezajišťuje, v cíli bude teplý čaj a 

malé občerstvení. V Obecním domě jsou NUTNÉ PŘEZŮVKY!!! 

 
Doprava na místo konání:  

 vlakem nebo autobusem do Frýdlantu n/Ostravicí, dále do Malenovic na zastávku 
Malenovice – Borová, zde odbočit vlevo k Obecnímu domu (naproti je dětské hřiště a 

Obecní úřad).  

 k vlaku s příjezdem 7:43 je přípoj autobusové linky v 7:58. 

 K vlaku s příjezdem 8:43 bude přistaven zvláštní autobus (jízdné jako u linky) 
Zdravotní služba: Bude umístěna v cíli závodu. 

 

Vybavení hlídek: Vybavení hlídek podle platných pravidel TZ. 

Za zdravotní způsobilost závodníků do 18 let zodpovídá jejich vedoucí, starší závodníci si 

zodpovídají sami. Každý účastník musí mít s sebou průkaz své zdravotní pojišťovny.  
 

Hodnocení a ceny 

Hlídky na 1. -3. místě obdrží medaili, diplom a drobnou cenu.  
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Závodníci jsou rozdělení do věkových kategorií: 

(všichni soutěží jako jednotlivci, dvojice možné jen u přípravky, ale bez nároku na postup).  
Kategorie   Věk  Délka trati Ročníky nar. v roce  
P  přípravka 10 a méně 2-3 km  2004 a mladší  modrá 
NŽH/NŽD nejml. žactvo 10 a méně 2-3km  2004 a mladší  modrá 
MŽH/MŽD mladší žactvo 11 - 12 let 2-4 km  2002 – 2003  bílá 
SŽH/SNŽD starší žactvo 13 - 14 let 2-4 km  2000 – 2001        bílá 
MDH/MDD  mladší dorost 15 - 16 let 4-6 km  1998 – 1999        červená 
SDH/SDD starší dorost 17 - 18 let 4-6 km  1996 – 1997        červená 
M-A/Ž-A dospělí A 19 - 35 let 4-6 km  1995 – 1979        červená 
M-B/Ž-B dospělí B 36 a více 4-6 km  1978 a starší  červená 
Ost  ostatní  Předškoláci / školáci a rodiče          2 – 3 km  modrá 

 

   Pro příslušnost k věkové kategorii je rozhodující věk závodníka dosažený v kalendářním roce, ve 
kterém se závody konají. Má-li závodník z kategorie dospělí B zájem startovat v mladší kategorii A, 
bude mu to umožněno, ale pouze po celou sezónu.  

 
 

B. Technická ustanovení  
Závodí se podle Soutěžního řádu a pravidel TZ – umístěného na www.turisticky-zavod.cz  
 

C. Schvalovací doložka 

Tento rozpis byl schválen dne 26. 1. 2014 Radou TZ při Moravskoslezské krajské radě ATOM. 

 
Drahomíra Žižková        Eva Vilhelmová 
    ředitel závodu                     hlavní rozhodčí 

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

