Organizačné zabezpečenie Majstrovstiev TN kraja, BA kraja
a I. kola Slovenského pohára Turisticko - orientačného behu
A. Všeobecné ustanovenia:
1. Názov a stupeň pretekov:
Turisticko orientačný beh „ TOB “ – Majstrovstvá TN a BA kraja a I. kolo Slovenského kola

2. Usporiadateľ :
Sekcia mládeže KST, Trenčiansky samosprávny kraj, OKST Dubnica nad Váhom, OKST Kolačín, OKST Košeca,
OZ TOM Dubnica nad Váhom, OKST Púchov, RR KST Trenčín , RR KST Považská Bystrica, ,

3. Termín a miesto konania :
Majstrovstvá TN a BA kraja a I. kolo Slovenského kola TOB sa uskutočnia v okolí areálu ZŠ s MŠ Pod hájom
v Dubnici nad Váhom.
Adresa: ZŠ s MŠ Pod hájom v Dubnici nad Váhom, Pod Hájom 967/29, 018 41 Dubnica nad Váhom

17.5. 2019 Prezentácia a ubytovanie pretekárov v priestoroch ZŠ s MŠ Pod hájom
v Dubnici nad Váhom
18.5.2019 Dubnica nad Váhom
Predpokladaný štart :
Predpokladané ukončenie :

10,00 hod
15,30 hod

4. Kategórie a dĺžky tratí :
1. Prípravka (dieťa so sprievodom)
2. Najmladší žiaci, žiačky
3. Mladší žiaci, žiačky
4. Starší žiaci, žiačky
5. Dorastenci, dorastenky
6. Muži, ženy „A"
7. Muži, ženy 36+
8. Muži, ženy 50+

P - nepostupové
NMZI,NMZY
MZI, MZY
SZI, SZY
DI, DY
MA, ZA
M36, Z36
M50, Z50

do 7 rokov
7 - 10 rokov
11 - 12 rokov
13 - 15 rokov
16 - 18 rokov
19 - 35 rokov
36 -49 rokov
50 rokov a starší

1–3 km
1–3 km
2 – 4 km
2 – 4 km
4 – 6 km
4 – 6 km
4 – 6 km
4 – 6 km

5. Účastnícky poplatok a adresa pre prihlášky :
Účastnícky poplatok s ubytovaním: 10,-€
Účastnícky poplatok bez ubytovania: 6,-€
Cestovné náklady si hradí každá vysielajúca organizácia, resp. turistický oddiel z vlastných zdrojov.
Dopravu na miesto konania si každá organizácia rieši individuálne.
Ubytovanie bude zabezpečené v triedach a telocvični ZŠ, t.j. potreba vlastných spacákov a karimatiek.
Prihlášky zasielajte na adresu : Ing. Štefan Beláň Kamenecká 304 / 11, Horné Srnie 914 42
č. t. 0905 775 645 , e-mail : stebela@seznam.cz najneskôr do 10.05. 2019
Štartovné treba uhradiť najneskôr do 10.05.2019 prevodom na účet č.: SK42 0900 0000 0003 6135 5384.
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6. Funkcionári pretekov :
- riaditeľ pretekov
- hlavný rozhodca
- tajomník
- hospodár
- správca technického materiálu
- zdravotník
- stavitelia tratí
- počtárska komisia

Igor Salviany
Štefan Beláň
Ľubomír Calpaš
Michal Hál
Soňa Kačíková
Veronika Balážová
Lukáš Podhajský
Vladimír Kochan

7. Podmienky účasti:
Členovia KST a ostatných organizácií: - platný členský preukaz s fotografiou.
Neorganizovaní žiaci, dorastenci a dospelí: - akýkoľvek preukaz obsahujúci meno a priezvisko, dátum
narodenia a fotografiu (cestovný pas, občiansky preukaz, preukaz na zľavu a pod.).
Všetci pretekári musia mať Preukaz poistenca.
Pretekári do 18 rokov musia mať potvrdenie o lekárskej prehliadke nie staršie ako jeden rok, alebo Čestné
prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti absolvovať preteky platné pre súťažnú sezónu, podpísané rodičom alebo
zákonným zástupcom.
Ak z akýchkoľvek príčin nemôže jednotlivec nastúpiť do vyššieho kola, nahradí ho ďalší v poradí.

8. Vybavenie hliadok:
- riadne vyplnený štartovný preukaz
- písacie potreby (nie obyčajná ceruzka, nie červená farba náplne)
- buzola (od mladšieho žiactva vrátane)
- pretekári musia byť vhodne oblečení a obutí do lesného terénu.
Je zakázané používať tretry s klincami. Za vhodné oblečenie a obutie zodpovedá vysielajúca organizácia.

9. Stravovanie :
Pre všetkých prezentovaných účastníkov TOB (pretekári, vedúci družstiev i rozhodcovia) bude zabezpečené v
areáli preteku bude k dispozícii čaj a občerstvenie, ďalšie stravovanie si je potrebné zabezpečiť z vlastných zásob,
resp. v bufete, kde si budú môcť účastníci zakúpiť občerstvenie

11. Prezentácia :
17.5.2019 – ZŠ s MŠ Pod hájom v Dubnici nad Váhom
17.00 - 20,00 hod
(v prípade neskoršieho príchodu, treba túto skutočnosť hlásiť Štefanovi Beláňovi mailom na:
stebela@seznam.cz, alebo na telefonicky na t.č. 0905 775 645)
18.5.2019 – ZŠ s MŠ Pod hájom v Dubnici nad Váhom

7.00 - 09,00 hod
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Miesto dátum a čas prezentácie je stanovený rozpisom príslušného preteku a prezentujúci sa sú povinní ho
bezpodmienečne dodržať. Pri prezentácii pred pretekom predloží vedúci pretekárov, prípadne pretekár starší ako 18
rokov, súpisku pretekárov na daný pretek za organizačnú jednotku. V prípade účasti pretekárov mladších ako 18
rokov, podpíše súpisku s prevzatím zodpovednosti za zdravotný stav neplnoletých pretekárov. Na požiadanie
prezentácie, vedúceho počtárskej komisie, alebo hlavného rozhodcu, je povinný predložiť doklad potvrdzujúci
totožnosť pretekára (s fotografiou) a preukaz poistenca (platí aj fotokópia) Vedúci pretekárov, prípadne dozor
starší ako 18 rokov, by mal pre vlastnú potrebu mať pri sebe za pretekárov mladších ako 18 rokov potvrdenie o
zdravotnej prehliadke nie staršie ako jeden rok, alebo čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti absolvovať
preteky, podpísané rodičom, alebo zákonným zástupcom, ktoré je platné na pretekársku sezónu.

12. Zdravotná služba :
V priestore cieľa zabezpečí usporiadateľ TOB

13. Vyhodnotenie a ceny :
Pretekári budú odmenení diplomom.
Na Majstrovstvá SR v TOB postupujú v každej kategórii prví traja pretekári z TN aj BA kraja.

B. Technické ustanovenia
1. Preteká sa podľa pravidiel a súťažného poriadku Turisticko orientačného behu, platný od 1.1.2019 viď
www.kst.sk, kde sú uvedené nové pravidlá.
2. Disciplíny pre všetky kategórie:
1. Určovanie topografických a turistických značiek (10 topografických a 5 turistických značiek)
2. Orientácia - azimutové úseky (u najmladšieho žiactva a prípravky orientácia mapy)
3. KPČ aj medzinárodné ( 27 hlavných miest krajín Európskej únie)
Žiaci: 3x slovenské KPČ a 3x medzinárodné KPČ Dorast, dospelí: 6x slovenské KPČ a 6x medzinárodné KPČ
4. Lanová lavička
5. Viazanie uzlov (Plochá spojka, Škótsky uzol, Skracovačka - typ Ovčia nôžka, Rybársky uzol, Lodná slučka - na
kôl, Lodná slučka - na strom, Dvojitý osmičkový uzol s poistkou.
6. Plazenie
7. Určovanie liečivých rastlín a drevín
8. Hod na cieľ
9. Odhad vzdialenosti ( nie u najmladšieho žiactva a prípravky )
Postup do vyššieho kola TOB
1. Okresné – regionálne kolá - hodnotenie a postupový kľúč:
a) Pretekári, umiestnení na 1. 2. a 3. mieste OK postupujú do krajského kola TOB
b) Pretekári, umiestnení na ďalších miestach, ktorí získali minimálne 80 bodov postupujú taktiež do krajského kola
TOB.
2. Krajské kola TOB – hodnotenie a postupový kľúč:
a) Pretekári, umiestnení na 1. 2. a 3. mieste KK, postupujú na Majstrovstvá Slovenska.
b) Pretekári, umiestnení na ďalších miestach, ktorí získali minimálne 80 bodov postupujú taktiež na Majstrovstvá
Slovenska. ).
Do hodnotenia sa počítajú body, ak bolo splnené kritérium, že v danej kategórii súťažili aspoň traja pretekári z aspoň
dvoch oddielov.
3. Majstrovstvá Slovenska - hodnotenie a postupový kľúč:
a) Pretekári, umiestnení na 1. a 2. mieste MSR postupujú na Medzinárodné majstrovstva SR, (ďalší dvaja pretekári
postupujú zo SP, pri zhode (ten istý pretekár získal 1. miesto na MSR aj SP) postupuje tretí zo SP, potom tretí z MS,
potom štvrtý zo SP).
V postupových pretekoch od regionálneho kola vrátane až po Majstrovstvá SR je pretekárom vo všetkých vekových
kategóriách, ktorí sa umiestnili na prvom mieste, udelený titul:
- Víťaz regionálneho kola v TOB pre rok ...
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- Víťaz (Majster) kraja v TOB pre rok...
- Majster SR v TOB pre rok ....
- Medzinárodný majster v TOB pre rok.....
4. Usporiadatelia od regionálneho kola vyššie sú povinní pre všetkých troch pretekárov v každej vekovej kategórii
zabezpečiť diplom s uvedením umiestnenia.
5. Od okresného kola vrátane sa umiestneným pretekárom v každej vekovej kategórii udeľujú príslušné zlaté,
strieborné a bronzové medaily.
6. Slovenský pohár (ďalej aj SP) – hodnotenie a postupový kľúč:
a) Jednotlivci - bodové hodnotenie každého kola sa odvíja od víťaza v každej kategórii, ktorý získava 100 bodov.
Víťaz postupuje na Majstrovstvá Slovenska (ďalej aj MSR). Pretekári, umiestnení na ďalších miestach postupujú na
Majstrovstvá Slovenska len v prípade, že získali 80 a viac bodov.
b) Do celkového hodnotenia sa započítavajú pretekárovi dosiahnuté dva najlepšie výsledky a pretekárovi na 1. a 2.
mieste v celkovom hodnotení SP za príslušný rok zaručujú postup na Medzinárodné majstrovstvá. (ďalší dvaja
pretekári postupujú z MSR, pri zhode postupuje tretí zo SP, potom tretí z MSR, potom štvrtý zo SP).
c) Hodnotenie TOM (oddielov) v Slovenskom pohári:
a) V každom kole SP sa hodnotí prvých päť najlepších bodových výsledkov hodnoteného TOMu (iného,
oddielu, kolektívu). Do hodnotenia sa počítajú body, ak boli splnené tieto kritéria: - v danej kategórii súťažili aspoň
traja pretekári z aspoň dvoch oddielov, - v jednej kategórii sa započítavajú body maximálne troch pretekárov z toho
istého oddielu (kolektívu).
b) Počty bodov sa sčítajú a pohár za príslušný rok získava oddiel (kolektív) s najvyšším počtom bodov.
c) Najlepší oddiel (kolektív) v každom kole získava pohár, 3 najlepší jednotlivci v každej kategórii medailu
a diplom.
d) V celkovom hodnotení získavajú poháre a diplomy 3 najlepšie oddiely (ostatné oddiely diplomy) a traja
najlepší jednotlivci v každej kategórii.
Výpočet bodov: 200 - (čas pretekára / čas víťaza) x 100
Výklad: Ak najrýchlejší výsledný čas pretekára bol 30 minút (1800 sekúnd), tak body pretekára, ktorého výsledný čas
bol 33 minút (1980 sekúnd) sa vypočítajú nasledovne: 200 - (1980/1800) x 100 = 90 bodov
1. V postupových pretekoch môže vedúci oddielu požiadať o udelenie divokej karty na postup do vyššieho kola
pre pretekára svojho oddielu, ktorý sa neumiestnil do tretieho miesta a nemá postup ani na základe výkonnostnej
triedy.
Vedúci oddielu získa 1 divokú kartu, ak sa na príslušnom kole zúčastnilo v jednej kategórii 10 pretekárov z
jeho oddielu.
Toto platí aj ako násobok – 2 karty-20 pretekárov, 3 karty-30 pretekárov, 4 karty-40 pretekárov.
2. Organizátor Medzinárodných majstrovstiev môže na základe doporučenia SM udeliť divokú kartu pre jedného
pretekára (v každej súťažnej kategórii), ktorý sa predchádzajúcich kôl z objektívnych príčin nemohol zúčastniť, alebo
sa z rôznych príčin neumiestnil na postupových pozíciách.
Ing. Štefan B e l á ň
Krajský vedúci T O M
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Mapka mesta Dubnica nad Váhom:
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Prihláška na Majstrovstvá TN a BA kraja a 1.kolo Slovenského pohára v TOB
Zoznam účastníkov:
p.č.

Meno a priezvisko

Rok narodenia

Kategória

Oddiel

Ubytovanie*

* v prípade záujmu o ubytovanie, treba v prihláške vyplniť kolónku „Ubytovanie“
Každý pretekár štartuje na vlastnú zodpovednosť a prihlásením sa na tento TOB automaticky vyjadruje súhlas
so zverejňovaním fotografií z tejto akcie za účelom propagácie TOB.

V ................................... dňa ........................

..............................................
podpis a pečiatka vysielajúcej zložky

Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti
Dolu podpísaný(á) ..................................................................... týmto čestne prehlasujem,
že moje dieťa ............................................................................, narodené ...............................
je pokiaľ mi je známe, zdravé a schopné absolvovať Turisticko - orientačný beh.
Zároveň súhlasím – nesúhlasím s jeho predčasným preradením do vyššej vekovej kategórie.

V ............................... dňa ..................

...................................
podpis rodiča alebo
zákonného zástupcu
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