
 

 

A: Všeobecná ustanovení 

1. Název: Mistrovství České republiky – Supersprint 

   

2. Vyhlašovatel:  Rada Turistických závodů ČR  

 

3. Technická organizace (pořadatel): KČT Kralupy n. Vlt. a TOM 3511 Vltavský paprsek 

 

4. Termín a místo konání:  16. 6. 2018 – Kralupy nad Vltavou 

  

5.  Závodí se ve 4 kategoriích:  

Žákyně - do ročníku 2004 včetně  Žáci - do ročníku 2004 včetně 

Ženy - ročník 2003 a starší  Muži - ročník 2003 a starší 

6. Funkcionáři závodu: 

ředitel závodu:  Zdeněk Vejrosta 

hlavní rozhodčí:  Jitka Černá 

stavitel tratě:   Kristýna Nejedlá a členové KČT Kralupy nad Vltavou 

počtářská komise:  Petr Pop 

7. Kvalifikace: 

Kvalifikace se mohou zúčastnit závodníci bez omezení (tzn., že na závod se není nutné 

kvalifikovat a ani přihlásit předem), bude probíhat od 9:00 do ukončení startu + 15 minut. 

Závodník si před startem vyplní průkaz dle vzoru.  

Trať kvalifikace je v délce cca 200 metrů a jsou na ní rozmístěny následující kontroly - dřeviny 

(vzorky), turistické a topografické značky, KPČ - plnění testovým způsobem a kontrola 

orientace mapy - závodník má vlastní buzolu, rozhodčí výsledek nezapisuje do průkazu, 

chybná orientace se jen nahlásí a zapíše dodatečně. 

Měří se čas od startu do cíle a za chybné odpovědi v testových otázkách a při orientaci mapy 

je připočtena penalizace 15 vteřin. 

 

 

 



 

8. Finálový závod: 

Nejlepších 10 závodníků v každé kategorii postoupí do finálového závodu, který startuje 30 

minut po doběhu posledního závodníka z tratí Českého poháru. Žákyně a žáci - délka trati je 

cca 500 metrů, startuje se s hendikepy danými kvalifikací. Plní se zde kontroly překážková 

dráha (plížení a hod míčkem z 15 metrů), odhad vzdálenosti a uzlování - za „trestnou 

minutu“ je trestné kolo cca 60 metrů dlouhé. Při čekání na uvolnění stanoviště se zdržný čas 

neměří.  Pořadí je dáno doběhem do cíle. 

Ženy a muži - délka trati je cca 800 metrů, startuje se s hendikepy danými kvalifikací. Plní se 

zde kontroly překážková dráha (plížení a hod míčkem z 20 metrů), odhad vzdálenosti a 

uzlování - za „trestnou minutu“ je trestné kolo cca 60 metrů dlouhé. Při čekání na uvolnění 

stanoviště se zdržný čas neměří.  Pořadí je dáno doběhem do cíle. 

9. Vyhlášení výsledků: 

Vyhlášení Mistrovství České republiky v supersprintu TZ proběhne zároveň s vyhlášením 

Mistrovství České republiky. 

 

 

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: 14. 3. 2018 

 

 

 

 

         Zdeněk Vejrosta                                    Jitka Černá 

               ředitel závodu       hlavní rozhodčí 

   

 

Internetová stránka MČR TZ 2018:   https://mcr2018.wixsite.com/turistika 

http://www.turisticky-zavod.cz/
https://mcr2018.wixsite.com/turistika

