
Turistický závod  - 3. kolo poháru a Mistrovství MSK  
 

 

 

A.Všeobecná ustanovení 

Název závodu: Krajský pohárový závod a Mistrovství Moravskoslezského kraje 

Vyhlašovatel:  Rada turistických závodů při Moravskoslezské krajské radě ATOM  

Pořadatel:   TOM Tuláci Frýdek - Místek 

Termín:  26. 4. 2014 
Místo konání: Zázemí – tělocvična – Sokolovna za restaurací „Ondráš“ ve Sviadnově 

   Závod – start a cíl u areálu jízdárny Jezdeckého klubu pod Štandlem 

 

Přihlášky:   Přihlášky nejsou nutné, předpokládáme, že všechny oddíly poslaly již dříve přihlášku 

závodníků pro rok 2014 Evě Vilhelmové...  
 

Kontaktní adresa: Daniela Gachová, Palkovická 418, Frýdek-Místek 73802, tel. 728870513, 

gachova@arkal.cz  

První  informace k závodu budou od 13.dubna na webových stránkách oddílu  www.tom1301.cz 

 

Funkcionáři závodu: 

ředitel závodu: Daniela Gachová   

hlavní rozhodčí: Jakub Šupák   

stavitelé trati: Ondřej Kološ, Marek Vavřička  

počtářská komise: Eva Vilhelmová, Vladan Sukač 

Každý oddíl, který vysílá do závodu své účastníky, je žádán, aby posílil pořadatelskou službu o 1 až 2 

rozhodčí, pokud možno vybavené stopkami. 

Sraz  rozhodčích do počtářské komise v 8.00 hod, rozhodčí start - cíl od 8.30 hod v tělocvičně. 

Sraz rozhodčích na trať – v 8.00 hod u areálu jízdárny pod Štandlem. 

Seznam rozhodčích bude uveden na oddílových stránkách. 

 

Startovné:  40,- Kč za závodníka 

 

Prezence:  v době od 8:30 do 9:30 v tělocvičně – Sokolovna Sviadnov 

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.  

   

Ubytování a stravování:  Ubytování ani stravování pořadatel nezajišťuje.  

V tělocvičně bude k dispozici čaj pro všechny účastníky, závodníci dostanou v cíli malé občerstvení.  

Potraviny ve Sviadnově Na Husinci (cca 250 m) otevřeno do 13.00 hod.  

Cukrárna Beruška (vyhlášené sviadnovské koláče) otevřena od 8.00 do 16.00 hod. 

 

V tělocvičně jsou nutné přezůvky.  

 

Doprava na místo konání:  Nejbližší vlaková zastávka – Lískovec u Frýdku, nejbližší autobusová 

zastávka Sviadnov Husinec. Parkování osobních aut je možné u restaurace Ondráš v omezeném počtu (cca 10 

aut), ostatní auta, popř. autobus, parkujte na parkovišti u obecního úřadu.  

Rozhodčí můžou přijet autem k jízdárně.  

      – viz. mapky na stránkách www.tom1301.cz   

                                                            

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.  

 

 

mailto:gachova@arkal.cz


Hodnocení a ceny 

Hlídky na 1.-3.místě obdrží medaili, diplom a drobnou cenu.  

 

Závodníci jsou rozděleni do věkových kategorií: (všichni soutěží jako jednotlivci, ve dvojicích 

soutěží jen přípravka nebo rodiče s dětmi, ti ale bez možnosti postupu).  

 

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. 

 

  ředitel závodu                                                                              hlavní rozhodčí 

Daniela Gachová                          Jakub Šupák   
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