
 

A: Všeobecná ustanovení 

1. Název: 1. závod Českého poháru Turistických závodů  

 

2. Vyhlašovatel: Rada Turistických závodů  

 

3. Technická organizace (pořadatel): Asociace TOM ČR, 2402 Práčata Rapšach  

 

4. Termín a místo konání: 12. 5. 2018, Rapšach  

 

  

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:  
Přihlášení přes stránky Turistických závodů do pondělí 7. 5. 2018 do 23 hodin. 
Současně do stejného termínu zašlete níže požadované informace na email 
karel.snetina@seznam.cz     Kontaktní telefon 724 993 187 
 
 
Požadované informace:  

 Kontaktní email a telefon 
 Počet účastníků 
 Informaci o přenocování – nejpozději do středy 25. dubna 2018 – počet 

ubytovacích míst je omezený! 
 Informace o příjezdu oddílu (pátek/ sobota) 

 
V přihlášce je možné objednat oběd na sobotu guláš s knedlíkem á 60,- Kč. V případě 
objednání, prosím o dodržení počtu objednaných jídel! 

 

mailto:karel.snetina@seznam.cz


 

 
7. Funkcionáři závodu: 
 
ředitel závodu: Miroslav Šebesta 
hlavní rozhodčí: Martin Kvapil 
stavitel tratě:  Martin Kvapil, Karel Snětina, Miroslav Šebesta 
počtářská komise: Vojtěch Wagner 
 
 

 

 

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:  

Pořadatel nehradí žádné náklady spojené s účastí závodníků a doprovodu. Startovné činí 50 

Kč + 20 Kč jako poplatek Rady TZ ČR na závodníka. Startovné bude hrazeno při prezentaci 

závodníka. 

 

10. Doprava na místo konání TZ:  

Všemi dopravními prostředky do Suchdola nad Lužnicí a dále do Rapšachu. Škola 

v Rapšachu je cca 5 km od vlakového nádraží. Pokud budete potřebovat zajistit dopravu ze 

Suchdola, ozvěte se prosím s dostatečným předstihem. Parkování aut bude zajištěno 

v okolí školy, příjezd oddílovými autobusy prosím nahlásit předem. 
 

11. Prezentace:  

 



 

Pátek 11. 5. 2018 od 17,00 do 21,30 hod v prostorách ZŠ a MŠ v Rapšachu (Rapšach 290). 

Kontaktní telefon: 724 993 187. 

 

12. Ubytování a stravování:  

Ubytování  

 zajištěno na ZŠ a MŠ v Rapšachu (pozor – nejsou zde sprchy) ve třídách a v 

tělocvičně za 20 Kč na osobu a noc (nutné přezůvky) 

 v omezeném množství na základně DDM Tokániště (ve vlastním spacáku, 70 Kč 

osoba/noc) 

 na základně DDM Tokániště (ve vlastních stanech, 10 Kč osoba/noc) 

 

Stravování: na sobotu nabízíme oběd (viz výše). Prodejna v obci zavírá v sobotu v 10:30 hod. 

 

13. Zdravotní služba:  Bude zajištěna v prostoru startu a cíle. 

 

 

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: 12. 12. 2017 

 

 

 

 

 

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

Miroslav Šebesta       Martin Kvapil 

ředitel závodu        hlavní rozhodčí 

 

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


 

 

Závodníci obdrží po doběhu malé občerstvení (sušenky + pití). 

Vítáme pomoc rozhodčích z jiných oddílů, tito nehradí ubytování a mají občerstvení zdarma. 

V pátek večer nabízíme možnost posedět u ohně s možností opéct si vlastní špekáčky. Pouze 

do 22 hod. 

 

Na spolufinancování závodu se kromě Rady TZ podílí: 

OBEC RAPŠACH 

 
 

JIHOČESKÝ KRAJ 

 
 

 


