
 

 

A: Všeobecná ustanovení 

1. Název:      Český pohár – 2. závod 

2. Vyhlašovatel:    Rada turistických závodů  

3. Technická organizace (pořadatel):     TOM Svišti Bohumín, ZŠ T. G. Masaryka v Bohumíně 

4. Termín a místo konání:      16. 5. 2015, Bohumín - Pudlov 

5. Kategorie a délka tratí:  

Kategorie Rok narození Délka tratě 
nejmladší žactvo 2005 a mladší 2 - 3 km 

mladší žactvo 2003 – 2004 2 - 4 km 
starší žactvo 2001 – 2002 2 - 4 km 

mladší dorost 1999 – 2000 4 - 6 km 
starší dorost 1997 – 1998 4 - 6 km 

dospělí A 1980 – 1996 4 - 6 km 

dospělí B 1979 a starší 4 - 6 km 
 

Závod je přístupný veřejnosti – pravidla na www.turisticky-zavod.cz  

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 11. 5. 2015 2200 hodin přes přihlašovací systém 
na stránkách TZ www.turisticky-zavod.cz/prihlasky  
 

7. Funkcionáři závodu: 

ředitel závodu:  Ivana Heiduková 
hlavní rozhodčí: Eva Vilhelmová 
stavitel tratě:  Jolana Puková, Bedřich Müller 
počtářská komise: Aleš Fidler, Hana Nejedlíková 

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 ml. žactva buzolu. Další vybavení dle pravidel a soutěžního řádu.  

9. Úhrada nákladů:  
Startovné činí 75,- na závodníka.  

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


 

 

 

Ubytování a stravování: 

Jen z pátku na sobotu ve třídách a  tělocvičně ZŠ T. G. Masaryka, Trnková 280, Bohumín – 
Pudlov, 735 51. Nutný vlastní spací pytel a karimatka. Cena 50,- Kč na osobu. 

 
Závodníci obdrží po závodě malé občerstvení, polévku, ve škole bude k dispozici bufet. 

 
10. Doprava na místo konání TZ:   

 vlakem na Bohumín  

 autobus směr Ostrava, od vlakového nádraží v 8:05, 9:10 zastávka Pudlov 

střed,  

  nebo pěšky 2 km po zelené vlevo od nádraží  

 autobusem Ostrava ÚAN na zastávku Pudlov střed v 8:00, 9:00 

11. Prezence:  v pátek 15. 5. 2015 od 17.00 do 21.30 na ZŠ T. G. Masaryka, Trnková 280,   

Bohumín - Pudlov, telefonicky: 732 364 776. 
 

12.  (v prostoru školy nutné přezůvky)  

13. Zdravotní služba: bude umístěna v cíli závodu nebo ve škole.  

14. Hodnocení: První tři závodníci každé kategorie obdrží diplom, medaili a odměny dle možností 

pořadatele závodu.   

15. Postupový klíč do vyššího kola: www.turisticky-zavod.cz 

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 9. 4. 2015  
 

                                                                              Zdeněk Vejrosta – předseda Rady TZ 

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

