
 

A: Všeobecná ustanovení 

1. Název:  MISTROVSTVÍ VITORAZSKA – závod III. stupně 

 

2. Vyhlašovatel:  TOM 2402 „PRÁČATA“ RAPŠACH 

 

3. Technická organizace (pořadatel): TOM 2402 „PRÁČATA“ RAPŠACH 

 

4. Termín a místo konání: středa 11. 4. 2018 

 Zázemí – ZŠ a MŠ v Rapšachu  
Závod – start a cíl v areálu ZŠ a MŠ v Rapšachu 

  

5. Kategorie a délka tratí:  

Kategorie Rok narození Délka tratě 

    

nejmladší žactvo 2008 a mladší 2–3 km 

mladší žactvo 2006–2007 2–4 km 

starší žactvo 2004–2005 2–4 km 

mladší dorost 2002–2003 4–6 km 

starší dorost 2000–2001 4–6 km 

dospělí A 1983–1999 4–6 km 

dospělí B 1982 a starší 4–6 km 

 

Má-li závodník z kategorie dospělí B zájem startovat v mladší kategorii dospělí A, bude mu to 

umožněno, ale pouze po celou sezónu (tzn., začne-li závodit v kategorii dospělí A, musí takto 

dokončit i celou sezónu, to samé platí, začne-li závodit v kategorii dospělí B). 

 

6. Termín a adresa pro přihlášky: do 8. 4. 2018, elektronicky na e-mail: 
karel.snetina@seznam.cz 

 
7. Funkcionáři závodu: 
 
ředitel závodu: Karel Snětina 
hlavní rozhodčí: Martin Kvapil 
stavitel tratě:  Martin Kvapil, Karel Snětina 
počtářská komise: Ivana záhorovská 
 
Každý oddíl, který vysílá do závodu své účastníky, je žádán, aby posílil počtářskou komisi o 1 
rozhodčího 
 
  

mailto:karel.snetina@seznam.cz


 

8. Podmínky účasti a vybavení hlídek: 

Za zdravotní způsobilost u závodníků do 18 let plně odpovídá vedoucí závodníků, u starších 

18 let nese odpovědnost každý závodník sám. Každý závodník musí mít s sebou průkaz 

pojištěnce, od mladšího žactva buzolu. Další vybavení dle pravidel a soutěžního řádu. 

 

9. Úhrada nákladů:   jízdné do místa závodů hradí vysílající organizace 

    stravu (kromě čaje) pořadatel nezajišťuje 

    startovné se neplatí 

 

10. Doprava na místo konání TZ: Zajišťuje vysílající organizace. 

 

11. Prezentace:  v době od 8:00 do 8:30 v ředitelně ZŠ a MŠ v Rapšachu 

 

12. Zdravotní služba:   Bude umístěna v cíli závodu 

 

13. Hodnocení:  všichni startující obdrží upomínkový diplom, umístění na 1. - 3. místě 

   velký diplom a medaili 

14. Postupový klíč do vyššího kola: Postupový klíč na Jihočeské mistrovství TZ – závody II. 

stupně v roce 2018 postupuje prvních 7 z každé kategorie. Postupový klíč na Český pohár v 

roce 2018 je stanoven Radou TZ. Je umístěn na internetových stránkách TZ - 

http://www.turisticky-zavod.cz/index.php?page=postupy_klic 

 

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: 220. 10. 2017 

 

 

 

 

 

………………………………….           ……….………………………                                                                                                                                                              

Mgr. Karel Snětina                     Mgr. Martina Kvapil 

ředitel závodu        hlavní rozhodčí 
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