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Výtah z pravidel: 
Závodníci jsou povinni chovat se ohleduplně k rozhodčím, pořadatelům, soupeřům a divákům. V případě 
nevhodného chování (osočování, vulgární výrazy včetně gest, křiku, apod.) rozhodčí informuje hlavního 
rozhodčího a ten závodníka ze závodu diskvalifikuje. V případě opakování dojde nejen k diskvalifikaci, ale i 
k zákazu startu v následujícím závodu Českého poháru či mistrovském závodu. V případě třetího prohřešku 
následuje zákaz startů v Turistických závodech v následující sezóně. 

Úloha vedoucích 

Vedoucí závodníků je delegován vysílající organizací. 

 Dopraví soutěžící do místa konání soutěže. 

 Zodpovídá za kázeň svých svěřenců v době závodu a pobytu na místě závodu. 

 Zúčastní se prezentace, porady vedoucích. 

 Řídí se pokyny pořadatelů a funkcionářů soutěže. 

 Přivede závodníky na předstartovní přípravu. 

 Zodpovídá za to, že závodníci přijdou na start včas, řádně vybaveni podle soutěžního řádu a pravidel TZ. 

 Zastupuje závodníky při jednání s funkcionáři soutěže. 

 Není-li trať či jednání rozhodčích v souladu se soutěžním řádem a pravidly, je vedoucí závodníků oprávněn podat 
protest písemnou formou, a to se vkladem 100 Kč, hlavnímu rozhodčímu (řediteli závodu či vedoucímu počtářské 
komise) do 15 minut po vyvěšení předběžných výsledků příslušné kategorie. Shledá-li hlavní rozhodčí protest 
jako neoprávněný, propadá finanční částka ve prospěch pořadatelů. 

 Chová se ohleduplně k rozhodčím, pořadatelům, soupeřům a divákům (bez osočování, bez vulgárních 
výrazů včetně gest, křiku, apod.) – v případě porušení tohoto bodu bude s vedoucím v nejbližším 
možném termínu vedeno disciplinární řízení (minimálně 3 lidé z těchto osob - členové z Rady TZ, hlavní 
rozhodčí a ředitel závodu).  Vedoucí může být dle míry provinění potrestán následovně: 

1. napomenutí, 
2. vyloučení vedoucího z následujícího závodu, 
3. odebrání bodů v soutěži oddílu v příslušném závodě, 
4. vyloučení oddílu z následujícího závodu. 

 V případě opakovaného prohřešku musí být udělen vyšší trest. 

Diskvalifikace 

Závodníci jsou diskvalifikováni 

 za neuposlechnutí pokynů a příkazů rozhodčího, nerespektování soutěžního řádu a pravidel, 

 za nevhodné chování během závodů k rozhodčím, pořadatelům a jiným závodníkům, 

 za ztrátu startovního průkazu nebo úmyslné absolvování závodu s cizím startovním průkazem, 

 za nesplnění (vynechání) některé disciplíny, 

 za nesplnění soutěžního řádu na jednotlivých disciplínách (azimuty, plížení, lávka, ...), 

 za úmyslné porušení vybavení a značení trati, 

 za pomoc na trati či kontrole svými vědomostmi nebo jinak jiným závodníkům, nebo pokud přijmou pomoc od 
jiných osob (s výjimkou zranění a bezpečnosti), 

 za předložení startovního průkazu v cíli s nečitelnými údaji, pokud jeho nečitelnost způsobí závodníci sami, 
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Pátek 13. 5. 2022 
Prezentace  v pátek telefonicky na tel. čísle 739 254 884 
   Jednotlivé delegace obdrží startovní čísla a průkazy v místě prezentace. 
  (průkazy nebudou vypisovány, vypíše si každý oddíl sám. Pro označení kategorií  
  použije dohodnuté zkratky – viz Pravidla – Věkové kategorie) 
 
Na základě jednání po 1.kole ČP byla zvolena možnost upravit startovní průkazy takto: 
 - na bílé trati proškrtnout  3. a 4. pole  azimutů 
-  Rozhodčí se nebudou v tomto kole ČP na stanovišti odhad vzdálenosti podepisovat, proto lze u 
všech kategorii proškrtnout podpis rozhodčího u odhadované vzdálenosti (úplně nahoře vpravo, 
nikoliv u trestných minut)  
 
Ubytování V čase  od 18 – 22h v Kníčkách, budova školky Ondrova 17 vchod od kapličky.  
                        
 Parkování   - v obci pouze na odstavném parkovišti pro ZOO, je to hned před Kníničkami ( směr 
od centra). V obci je parkování pouze na vyznačených místech – všude jsou obytné zóny. 
 
Porada vedoucích se nekoná – potřebujete-li nějakou informaci – kontaktujte Reginu  
na tel. 739 254 884 
 
Sobota 14. 5. 2022 
 

 Pro ty, kteří přijedou v sobotu prezentace od 8:00h v Kníničkách budova školky Ondrova 17, 
vchod od kapličky nebo ze hřiště.  

 Zahájení - Nástup pouze pro slib závodníků na hřišti u školky  v 9.30,  poté odchod na start.   

 Start v 10:30 h Kníničky Hluboček viz mapa 

 Při přecházení silnice nad Kníničkami dbejte zvýšené opatrnosti. Není tam přechod!  

 Děti samotné nepouštějte!!! Je možné použit přechodu dole v Kníničkách a jít ke startu lesem, 
místo obcí. Viz plánek.  
 

Výklad trati – oddíly mají plánky a popis trati.  
Potřebujete-li nějakou informaci – kontaktujte Reginu na tel. 739 254 884 
 

 Azimuty jsou jedny pro bílou trať a jedny pro červenou trať 

 Odhad vzdálenosti si píše závodník sám 

 Dřeviny jsou živé. 
 
Výsledky se budou vyvěšovat v místě prezentace – vždy po celých kategoriích. 
 
 
Vyhlášení výsledků bude probíhat na hřišti u školky, předpoklad je od 15  hodin. 
 
 
  



Cesta od kapličky ( ubytování, prezentace, vyhlášení) ke startu. Cesta lesem je bezpečnější. Je tam 
přechod! 
 
 

 


