TURISTICKÝ ZÁ VOD

Mezinárodní mistrovství v turistickém závodě 2015
Mikulášovice - Česká republika
1.
2.
3.
4.
5.

Všeobecná ustanovení
Název:
Mezinárodní mistrovství v TZ
Vyhlašovatel:
Rada TZ při ATOM ČR
Technická organizace:
Asociace TOM ČR, TOM 1027 Stopaři Mikulášovice a město
Mikulášovice
Termín a místo konání:
sobota 12. 9. 2015 Mikulášovice
Kategorie a délka tratí

Zkratka

Kategorie

NŽH/NŽD
MŽH/MŽD
SŽH/SNŽD
MDH/MDD
SDH/SDD
M-A/Ž-A
M-B/Ž-B

nejmladší žactvo
mladší žactvo
starší žactvo
mladší dorost
starší dorost
dospělí A
dospělí B

Věk
10 a méně
11 - 12 let
13 - 14 let
15 - 16 let
17 - 18 let
19 - 35 let
36 a více

Délka trati

Ročníky nar.

Barva tratě

2-3km
2-4 km
2-4 km
4-6 km
4-6 km
4-6 km
4-6 km

2005 a mladší
2003 – 2004
2001 – 2002
1999 – 2000
1997 – 1998
1980 – 1996
1979 a starší

trať modrá
trať bílá
trať bílá
trať červená
trať červená
trať červená
trať červená

Postupová kritéria: dle nominačních pravidel jednotlivých zúčastněných států, 8 startujících v každé
Kategorii – konečné nasazení závodníků do bodování národů dle stávajících dohod
6. Termín a adresa pro přihlášky:
Do 5.9.2015 zašle společnou přihlášku Česká republika a Slovenská republika (ostatní státy budou řešeny
individuálně) na adresu foto@fusek-design.com
Tomáš Fúsek, Mikulášovice 1039, 407 79 Mikulášovice. Vyžadujte potvrzení přijetí e-mailu!
7. Funkcionáři závodu:
ředitel závodu:

Ing. Miluše Trojanová - starostka města Mikulášovice

hlavní rozhodčí:

Tomáš Fúsek ml. - Liberec

stavba trati:

kolektiv TOM Mikulášovice a Biatlon Mikulášovice

počtářská komise:

Eva Vilhelmová - Orlová. Hana Mocňáková - Bohumín

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 s sebou průkaz pojištěnce. Zahraničním závodníkům doporučujeme uzavřít individuální
zahraniční pojistku. Vybavení dle platných pravidel a soutěžního řádu.
9. Úhrada nákladů:
Startovné za osobu činí 200,- Kč pro závodníky SR, 300,- Kč pro závodníky ČR
Startovné zahrnuje ubytování, snídani, oběd a balíček v sobotu, u závodníků ČR také repretriko. V přihlášce
uveďte, zda požadujete ubytování (v pátek nebo i v sobotu). Pitný režim a občerstvení před závodem.

TURISTICKÝ ZÁ VOD

10.

Ubytování

V tělocvičně a ve třídách Základní školy Mikulášovice (ve vlastním spacím pytli a na vlastní podložce, nutné
přezutí). Upozornění: sprchy v objektu tělocvičny mají omezenou kapacitu teplé vody!
11. Doprava na místo konání TZ:
Vlakem z Rumburku směr Mikulášovice dolní nádraží, vlak v pátek nejezdí do stanice střed (z dolního nádraží k
místu ubytování cca 3 km), z Rumburku je vhodnější kombinovat dopravu s busem. Další možnost příjezdu do
Mikulášovic je od Děčína přes Německo, nově otevřená trať národním parkem (ceny jízdenek jsou standardní). O
víkendu jezdí vlaky až do stanice Mikulášovice střed (0,5 km od ubytování i závodiště).
Autem do Mikulášovic se dá přijet po silnici od Rumburku přes Šluknov a Velký Šenov nebo od Krásné Lípy přes
Vlčí Horu a Brtníky. Sportovní hala je přímo ve středu města a horní škola přímo nad halou. Parkování je možné za
školou, omezené množství aut u sportovní haly, společné busy u zdravotního střediska (cca 150 m).
12. Prezence
pátek 11.9.2015 v místě ubytování v čase od 17.00 do 21.30 hodin.
V nutném případě lze použít kontaktní telefon 605 100 682.
13. Zdravotní služba
v prostoru startu a cíle
14. Technická ustanovení:
Závodí se dle Soutěžního řádu a pravidel TZ (plné znění na www.turisticky-zavod.cz)
Disciplíny pro všechny kategorie:
„Om“ Orientace mapy – plní všechny kategorie!
„Oa“ Azimutové úseky – od kategorie mladšího žactva (žactvo 2 úseky, dorost a dospělí 4 úseky)
„LL“ Lanová lávka – všechny kategorie
„V“ Odhad vzdálenosti – všechny kategorie kromě nejmladší žactva
„TT“ Turistické značky – 6 turistických značek ze seznamu shodných s pravidly PPT
„KPČ“ Kulturně-poznávací činnost – všechny kategorie 12 KPČ ze seznamu mezinárodních KPČ
„D“ Dřeviny – všechny kategorie, seznam dřevin žactvo 1-16, dorost a dospělí 1-32
„U“ Uzly – všechny kategorie (dle pravidel pořádající země)
„P“ Plížení – všechny kategorie
„M“ Hod míčkem na cíl – všechny kategorie (dle pravidel pořádající země)
(nejmladší žactvo z 10 m, mladší a starší žactvo z 15m, dorost a dospělí z 20m)
15. Časový program:
Pátek 11. 9. 2015
17.00 - 21.30
příjezd, prezence účastníků
21.30
porada vedoucích
22.00
porada hostujících rozhodčích

Sobota 12.9.2015
7.30 - 8.30
snídaně
9.00
nástup, zahájení
9.30
start
12.30 - 14.30 oběd
15.00
vyhlášení výsledků

Schvalovací doložka: Tento rozpis byl schválen radou TZ při Asociaci TOM ČR

Ing. Miluše Trojanová v. r.
ředitel závodu

Tomáš Fúsek ml. v.r.
hlavní rozhodčí
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Plnění disciplín a jejich hodnocení
"Om" Orientace mapy
Kontrolu plní všechny kategorie.
Úkolem je pomocí buzoly provést orientaci mapy. Nezáleží na technice provedení, ale na výsledku. Po ukončení
orientace mapy vyzve závodník rozhodčího ke kontrole (je možné pouze jedno předložení, dodatečná oprava
není přípustná).
Hodnocení: Nesplnění úkolu 1 trestná minuta
"Oa" Azimutové úseky
Závodníci absolvují předepsané azimutové úseky pro svoji kategorii, mladší a starší žactvo 2 úseky, dorost
a dospělí 4 úseky. Jeden azimutový úsek může mít délku maximálně 200 metrů.
Označování průběhu kontrolními body azimutových úseků si provádí závodníci sami do příslušných polí
startovního průkazu.
Hodnocení: Při vynechání azimutu následuje diskvalifikace.
Jsou-li azimuty nesprávně označeny do příslušných polí startovního průkazu (musí být však označeny všechny
pro příslušnou kategorii) anebo je navíc označen azimutový úsek jiné kategorie, připočítávají se závodníkovi
k výslednému času trestné minuty (bílá trať 10 minut, červená trať 20 minut).
"L" - Lanová lávka
Kontrolu plní všechny kategorie.
Hodnocení: Úkol se nehodnotí, musí být splněn. Počet pokusů není omezen. Za nesplnění jsou závodníci
diskvalifikováni.
"V" - Odhad vzdálenosti
Závodníci odhadnou vzdušnou vzdálenost k terči o rozměrech 60x60 cm. Polohu terče si sami určí dle
příslušného azimutu pro svoji kategorii, který je napsán u místa odhadu. Odhaduje se z vyznačeného místa
(např. kolík, vyznačená čára).
Mladší a starší žactvo odhaduje vzdálenost do 200 metrů, dorost a dospělí do 500 metrů.
Hodnocení: Rozpětí trestných minut 0 - 1 - 2.
"TT" - Turistické značky
Kontrolu plní všechny kategorie. Hlavní rozhodčí vylosuje 6 značek ze seznamu shodných turistických
značek
1 Pásová značka
Pásová značka
2 Místní značka
Miestna značka
3 Naučná stezka
Náučná značka
4 Odbočka k vrcholu nebo vyhlídce
Značka pre trasu na miesto s ďalekým rozhľadom
5 Odbočka ke studánce nebo pramenu
Značka pre trasu k prameňu, k studni
6 Odbočka k zajímavému objektu
Značka pre trasu k inému významnému miestu
7 Odbočka k zřícenině hradu
Značka pre trasu k zrúcanine hradu
8 Odbočka k zajímavému objektu
Značka pre trasu k inému významnému miestu
9 Odbočka k chatě nebo přístřešku
Značka pre trasu k chate
10 Změna směru - šipka
Šípka
Hodnocení: Za nesprávné určení významu značky je 1 trestná minuta.
"KPČ" - Kulturně poznávací činnost
Kontrolu plní všechny kategorie. Hlavní rozhodčí vylosuje KPČ ze souboru mezinárodních KPČ
(12 pro všechny kategorie)
Hodnocení: Za nesprávné určení významu KPČ je 1 trestná minuta.
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Plnění disciplín a jejich hodnocení
„D" - Dřeviny
Kontrolu plní všechny kategorie.
Hlavní rozhodčí vylosuje (vybere na trati) dřeviny ze souboru dřevin pro TZ (6 pro všechny kategorie) dle
následujícího klíče:
pro žákovské kategorie výběr z čísel 1-16 souboru dřevin.
pro kategorie dorostu a dospělých výběr z úplného souboru dřevin.
1 Buk lesní
Buk lesný
17 Brslen evropský Bršlen európsky
2 Dub letní
Dub letný
18 Ptačí zob
Zob vtáčí
3 Habr obecný
Hrab obyčajný
19 Svída
Drieň / Svíb
4 Bříza bradavičnatá Breza bradavičnatá
20 Trnka obecná
Slivka trnková
5 Růže šípková
Ruža šípová
21 Jilm drsný
Brest horský
6 Hloh obecný
Hloh jednosemenný
22 Olše lepková
Jelša lepkavá
7 Trnovník akát
Agát biely
23 Třešeň ptačí
Čerešňa vtáčia
8 Jírovec maďal
Pagaštan konský
24 Vrba bílá
Vŕba rakytová
9 Smrk ztepilý
Smrek obyčajný
25 Jalovec obecný
Borievka obyčajná
10 Modřín opadavý Smrekovec opadavý
26 Zerav (thuje)
Tuja západná
11 Jedle bělokorá
Jedľa biela
27 Javor klen
Javor mliečný
12 Borovice lesní
Borovica lesná
28 Platan javorolistý Platan javorolistý
13 Šeřík obecný
Orgován obyčajný
29 Jasan ztepilý
Jaseň štíhly
14 Lípa srdčitá
Lipa malolistá
30 Jeřáb ptačí
Jarabina vtáčia
15 Topol černý
Topoľ čierny
31 Ořešák královský Orech královský
16 Líska obecná
Lieska obyčajná
32 Kalina obecná
Kalina obyčajná
Hodnocení: Za nesprávné určení dřeviny je 1 trestná minuta.
"U" - Uzlování
Každý závodník váže jeden uzel z předem vylosovaných pro danou kategorii
Pro všechny kategorie může být vylosován
ambulanční uzel, škotový uzel, zkracovačka (typ ovčí nožka), lodní smyčka (navazovaná), dračí smyčka,
rybářský uzel.
Plochá spojka - Škótsky uzol - Skracovačka (typ Ovčia nôžka) - Rybársky uzol - Lodná slučka (na strom) Dračia slučka
Vylosované uzle jsou vypsány u místa vázání.
Po ukončení vázání předepsaného uzlu vyzve závodník rozhodčího ke kontrole (je možné pouze jedno
předložení, dodatečná oprava není přípustná). Po kontrole závodníci uzel rozváží.
Hodnocení: Za nesprávně uvázaný uzel 2 trestné minuty.
Překážková dráha
"P" Plížení:
Koridor o výšce 0,4 m, šířce 2 m a délce 10 m.
Hodnocení – za dotek jak vrchu, tak i boku koridoru 1 trestná minuta, 2 a více dotyků 2 trestné minuty.
"M" Hod míčkem na cíl
Každý závodník hází 3 míčky do kruhu o průměru tři metry, z následujících vzdáleností (měřeno od středu
kruhu):
- nejmladší žactvo - 10 m
- mladší a starší žactvo - 15 m
- dorost a dospělí - 20 m
Za platný pokus se považuje i dopad míčku na vyznačený obvod kruhu.
Závodníci si sami určují, z které odhodové čáry hází! Místo, odkud závodník hází, musí být označeno
nápisem s určením vzdálenosti v metrech a vyznačenou kategorií.
Hodnocení: Za každý hod mimo kruh, přešlap při odhodu nebo hod z kratší než předepsané vzdálenosti je 1
trestná minuta. Rozpětí trestných minut: 0 až 3

