
 
 
 

Mistrovský závod Olomouckého kraje 
v turistickém závodě 

 
A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

 Název závodu: Turistický závod II. stupně 
 Vyhlašovatel: Rada turistických závodů  
 Pořadatel:  TOM Modré Slunce 4101 Olomouc 
 Termín: 12. 4. 2013 
 Místo konání: Dzbel – Borová 
 Termín a adresa pro přihlášky:  Do 6. 4. 2014 na adresu: Pavel Bocan, Wolkerova 32, 
  Olomouc 77900; e-mail: kotatka.4101@seznam.cz 
 

Kategorie Délka trati Ročník nar. Trať 

rodiče a děti 2 – 3 km  modrá 
přípravka 2 – 3 km 2004 a mladší modrá 
nejmladší žactvo 2 – 3km 2004 a mladší modrá 
mladší žactvo 2 – 4 km 2002 – 2003 bílá 
starší žactvo 2 – 4 km 2000 – 2001 bílá 
mladší dorost 4 – 6 km 1998 – 1999 červená 
starší dorost 4 – 6 km 1996 – 1997 červená 
dospělí A 4 – 6 km 1979 – 1995 červená 
dospělí B 4 – 6 km 1978 a starší červená 
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. 
 

Funkcionáři závodu: členové TOM Modré Slunce 4101 Olomouc 
 
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.  

 
Ubytování: Zajištěno na základně, nutno sebou karimatku a spacák! Cena 10 Kč. Spaní ve vlastním 

stanu ZDARMA. Do přihlášky připište počet osob a termín, ve kterém budou spát! 
 
Startovné: 50 Kč za závodníka (v ceně párek a čaj nebo káva) 
 
Prezentace: od 9:30 na LSZ Borová (odkaz na mapu) 
 Při prezenci nutno předložit doklad s uvedeným jménem, příjmením, datem narození, 

přerazítkovanou fotografií nebo občanský průkaz nebo potvrzení školy s uvedeným 
jménem, příjmením a datem narození. 

 
Doprava na místo konání: Vlakem: 
 Olomouc – Prostějov odjezd z Olomouce v 7:30 
 Prostějov – Dzbel odjezd z Prostějova v 8:02 
 (Nastupuje se dveřmi směrem OD NÁDRAŽÍ)
  

http://mapy.cz/s/9aYn


 Autem 
 Olomouc – Těšetice – Drahanovice – Konice – Dzbel 
 (Stále po hlavní silnici) 
 
Zdravotní služba: Bude umístěna v cíli závodu. 
 
Hodnocení a ceny:  Hlídky na 1. – 3. místě obdrží medaili, diplom a drobnou cenu. Všichni závodníci 

obdrží občerstvení. 
 
 

B. TECHNICKÁ USTANOCENÍ 
 Závodí se podle Soutěžního řádu a pravidel TZ umístěného na www.turisticky-zavod.cz 
 
 

C. ČASOVÝ HARMONOGRAM 
 Prezentace: 9:30 
 Začátek (Start): 10:30 
 Vyhodnocení: 14:30 (vlak odjíždí v 16:05) 
 Změna vyhrazena 

 
 

D. SCHVALOVACÍ DOLOŽKA 
 Tento rozpis byl schválen dne 7. února 2014 

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

