
                              Mistrovský závod Olomouckého kraje v turistickém závodě
                                    Tento závod se koná u příležitosti 125 let KČT  

A. Všeobecná ustanovení
Název závodu: Turistický závod II. stupně
Vyhlašovatel: Rada turistických závodů 
Pořadatel: TOM Tuři 4105 Olomouc
Termín: 13. 4. 2013
Místo konání: Olomouc – Nemilany, areál Sokola Nemilany
Termín a adresa pro přihlášky:  do  10.  4.  2013  na  adresu:  Soňa  Rokytová,  Kyselovská  78, 

Olomouc – Slavonín, 78301, e-mail: sefova@email.cz, tel.: 732202287

Kategorie Délka trati Ročník nar. 
            rodiče a děti                           2–3 km                                               trať modrá

přípravka 2-3 km 2003 a mladší trať modrá
nejmladší žactvo 2-3km 2003 a mladší trať modrá
mladší žactvo 2-4 km 2001 – 2002 trať bílá
starší žactvo 2-4 km 1999 – 2000       trať bílá
mladší dorost 4-6 km 1997 – 1998       trať červená
starší dorost 4-6 km 1995 – 1996       trať červená
dospělí A 4-6 km 1978 – 1994       trať červená
dospělí B 4-6 km 1977 a starší trať červená

Pro příslušnost k věkové kategorii je rozhodující věk závodníka dosažený v kalendářním roce, ve 
kterém se závody konají. Má-li závodník z kategorie dospělí B zájem startovat v mladší kategorii A, 
bude mu to umožněno, ale pouze po celou sezónu. 

Funkcionáři závodu: členové TOM Tuři 4105 Olomouc, Sokola Nemilany, KČT Milo Olomouc

Vybavení hlídek: Vybavení hlídek podle platných pravidel TZ.
Za zdravotní způsobilost závodníků do 18 let zodpovídá jejich vedoucí, starší závodníci si 
zodpovídají sami. Každý účastník musí mít s sebou průkaz své zdravotní pojišťovny. 

Ubytování a stravování: Ubytování ani stravování pořadatel nezajišťuje.

Startovné: 10 Kč za závodníka
Prezentace: od 13,00 na hřišti Sokola Nemilany
Při  prezenci  nutno  předložit  doklad  s  uvedeným  jménem,  příjmením,  datem  narození, 
přerazítkovanou  fotografií  nebo  občanský  průkaz  nebo  potvrzení  školy  s  uvedeným  jménem, 
příjmením, datem narození.
Doprava na místo konání: MHD č. 17 na konečnou a odtud asi 500 m pěšky na místo startu
                                               Vlakem – zastávka Nemilany, odtud asi 1 km pěšky
                                               Autem – sjezd z  dálnice Olomouc – Nemilany, při vjezdu do Nemilan 
odbočit vlevo a asi po 100 m dorazíte na hřiště Sokola
Zdravotní služba: Bude umístěna v cíli závodu.
Hodnocení a ceny

Hlídky na 1. -3. místě obdrží medaili, diplom a drobnou cenu. 

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 1. 2. 2013

http://www.turisticky-zavod.cz/
mailto:sefova@email.cz
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