
Krajské kolo Pretekov turistickej zdatnosti 2011 

                                     A    všeobecné ustanovenia 

Názov pretekov: Krajské kolo PTZ 

Usporiadateľ: Regionálna rada KST v Čadci 

Technická organizácia: Výkonný výbor RR KST Čadca , TO Klokočov , OÚ     
                                                         Klokočov     
 
Termín a miesto konania: Sobota 11. 06.2011 –  ZŠ Klokočov ( okolie školy) 

Kategórie a dĺžka tratí:  

Kategória vek (rok narodenia) dĺžka trate Hliadka 
najmladší žiaci, žiačky  do 10 rokov  (... -2001  ) 2 - 3 km jednotlivci 
mladší žiaci, žiačky 11 - 12 rokov (´99-2000) 2 - 4 km jednotlivci 
starší žiaci, žiačky 13 - 14 rokov (1997-´98) 2 - 4 km jednotlivci 
mladší dorastenci, dorastenky 15 - 16 rokov (1995-´96) 4 - 6 km jednotlivci 
starší dorastenci, dorastenky 17 - 18 rokov (1993-´94) 4 - 6 km jednotlivci 
muži, ženy –A 19 - 35 rokov (1976-´92) 4 - 6 km jednotlivci 
muži, ženy – B 36 rokov a viac (1975 -...) 4 - 6 km jednotlivci  

  

Termín a adresa pre prihlášky: prihlášky zasielajte najneskôr do 29.05.2011 na adresu 
misi.bal@gmail.com 

  * po uplynutí termínu už prihlášky nebudú akceptovateľné 

 

Funkcionári pretekov:  Riaditeľ  pretekov: František Broš 

   Hlavný  rozhodca: Janko Chromík 

   Hlavný staviteľ tratí: Miroslav Sabela  

   Hospodár: František Žabka 

   Správca technického materiálu: Marta Balošáková 

   Zdravotník: Vierka Duchovná 

   Stavitelia tratí: Miroslav Sabela, Marta Balošáková, 
František Žilka, Ján Chromík  

   Vedúci počtárskej komisie: ing. Vlastimil Baculák 



 

Podmienky účasti:  Krajského kola PTZ sa  zúčastňujú postupujúci z Okresných 
postupových kôl PTZ v Žilinskom kraji, t.z. prví traja 
v každej kategórií podľa platných pravidiel PTZ. Členovia 
KST a ostatných organizácií - platný preukaz s fotografiou. 
Neorganizovaní žiaci a dorastenci - akýkoľvek preukaz s 
menom a priezviskom, adresou a overenou fotografiou 
(cestovný pas, preukaz na zľavu a pod), prípadne potvrdenie 
školy obsahujúce vyššie uvedené údaje. Neorganizovaní 
dospelí - platný občiansky preukaz, identifikačná karta alebo 
cestovný pas. 

   Všetci pretekári musia mať preukaz poistenca!!! 

Pretekári do 18 rokov musia mať potvrdenie o lekárskej 
prehliadke nie staršie ako 1 rok, alebo Čestné prehlásenie o 
zdravotnej spôsobilosti absolvovať preteky platné pre 
súťažnú sezónu, podpísané rodičom alebo zákonným 
zástupcom. 

 

Vybavenie hliadok:  - riadne vyplnený štartovný preukaz (obdrží pri prezentácii) 

 - písacie potreby (nie ceruzka a ani červené pero) 

 - buzola (od mladšieho žiactva vrátane) 

 - obutie a oblečenie do lesného terénu (zakryté kolená  a 
lakte, tretry s klincami sú zakázané). Za vhodné obutie a 
oblečenie zodpovedá vysielajúca organizácia. 

 

Úhrada nákladov: Cestovné náklady si hradí každá vysielajúca organizácia, 
resp. turistický oddiel sám  

Ubytovanie: - v priestoroch telocvične pri ZŠ Klokočov na vlastných 
karimatkách a spacákoch - bezplatne. ( prípadne motel 
Klokočovan po vlastnej dohode, kontakt :  mobil 00421908 
962 524) 

Stravovanie:  - z vlastných zásob, usporiadateľ zabezpečuje jednoduché 
občerstvenie 

 

Doprava na miesto konania: pozri www.cp.sk. Z Čadce hlavnej vlakovej stanice bude od  
                                                         07:00 zabezpečený súkromný autobusový prepravca, ktorý za  
                                                         poplatok prevezie pretekárov do Klokočova. Treba vopred 
                                                         nahlásiť záujem o túto službu organizátorom pretekov.  



                                                         Po pretekoch bude v prípade záujmu taktiež zabezpečený  
                                                        odvoz späť na hlavnú stanicu v Čadci súkr. aut. prepravcom. 
                                                          
Prezentácia: Telocvičňa pri ZŠ Klokočov 10.06.2011 od 17.00 do 19:00    
                                                          11.06.2011 na štarte pretekov od 7.00 do 8.30       

 

Štart prvého pretekára: cca 9.00 

 

Zdravotná služba: stanovisko na štarte pretekov 

 

Vyhodnotenie a ceny: za prvé tri miesta bude medaila  a diplom 

 

Štartovné :                                      1€ za každého štartujúceho pretekára 

 

B. Technické  ustanovenia: 

1. Preteká sa podľa pravidiel a upraveného súťažného poriadku PTZ schválených 11.1.2009 a 
rozpisu PTZ pre rok2010 - 2011. Bližšie informácie na: 
http://www.test.kst.sk/images/stories/sarvanec/ptz/pravidla_ptz_2011/nova_brozurka_2011.pdf 

 

 

Predseda komisie mládeže                      Predseda RR KST Čadca              Riaditeľ pretekov 
pri RR KST Čadca                                  František Žabka                             František Broš 
a člen sekcie mládeže KST                                                                         
     Ján Chromík                                        


