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Preteky turistickej zdatnosti -Bratislava 2017 
 

A. Všeobecné ustanovenia: 
 
   1. Názov a stupeň pretekov: 
      

Preteky turistickej zdatnosti (PTZ) - Základné kolo - Bratislava 
 

   2. Usporiadateľ :    
 

Sekcia mládeže KST v zastúpení Ľubomírom Calpašom  
 

   3. Termín a miesto konania :  
 

PTZ sa uskutoční v Bratislave na Kamzíku pri bufete BOBO 
Adresa: Kamzík-Les 3339/1, 831 01 Bratislava - Nové Mesto 
 

       28. máj 2017  
      Predpokladaný začiatok :       10,00 hod 
      Predpokladané ukončenie :  15,30 hod 
 
 

   4. Kategórie a dĺžky tratí : 
- Najmladší žiaci, čky    do 10 rokov  - jednotlivci,    dĺžka trate do 2 – 3 km 
- Mladší žiaci, čky      11-12  - jednotlivci,    dĺžka trate od 2 - 4 km 
- Starší žiaci, čky      13-14  - jednotlivci,    dĺžka trate od 2 - 4 km 
- Mladší dorastenci, ky     15-16  - jednotlivci,    dĺžka trate od 4 - 6 km 
- Starší dorastenci, ky     17-18  - jednotlivci,    dĺžka trate od 4 - 6 km 
- Dospelí A       19 a starší  - jednotlivci,    dĺžka trate od 4 - 6 km 
- Dospelí B      36 a starší  - jednotlivci,    dĺžka trate od 4 - 6 km 

   5. Termín a adresa pre prihlášky :  
 

Prihlášky: potrebné údaje: Meno / Dátum narodenia / Pohalvie / Klub, resp škola alebo mesto 
1) online: odkaz  na Facebookevej stránke: PTZ v Bratislave 2017 
2) mailom na: lubomir.calpas@centrum.sk, alebo č. t. 0903 450 518 
 

   6. Funkcionári pretekov : 
 

- riaditeľ pretekov      
- hlavný rozhodca      Ľubomír Calpaš 
- tajomník      Marián Fabian 
- hospodár       
- správca technického materiálu     
 - zdravotník       
- stavitelia tratí      Ľubomír Calpaš 
- počtárska komisia      
- rozhodcovia  
 

7. Podmienky účasti: 

      Členovia KST a ostatných organizácií: - platný členský preukaz s fotografiou.        
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      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 : 
 

Stravovanie si je potrebné zabezpečiť z vlastných zásob, resp. v bufete hneď vedľa základni preteku, kde si budú 
môcť účastníci zakúpiť občerstvenie. 
   

  11. Prezentácia : 
 

   28.5.2017 – na mieste preteku      7.30 - 9,00 hod 
 

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 PTZ 
 

   13. Vyhodnotenie a ceny : 
 

   Pretekári budú odmenení diplomom, prípadne vecnými cenami. 
 

B. Technické ustanovenia  
1. Preteká sa podľa pravidiel a súťažného poriadku Pretekov turistickej zdatnosti, platný od 11.1.2009 a so 

zmenami schválenými od 27.9.2009  / viď www.kst.sk, kde sú uvedené nove pravidlá a zmeny 
        2. Disciplíny pre všetky kategórie: 
1. Určovanie topografických a turistických značiek   
2. Orientácia - azimutové úseky (u najmladšieho žiactva orientácia mapy)   
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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   
6. Plazenie    
7. Určovanie liečivých rastlín a drevín   
8. Hod na cieľ    
9. Odhad vzdialenosti 
  

 

 

 

 
 

                    Ing. Ľubomír Calpaš 

           Člen sekcie mládeže KST 
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Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti 
 
 
   Dolu podpísaný(á) ..................................................................... týmto čestne prehlasujem, 
že moje dieťa ............................................................................, narodené ............................... 
je pokiaľ mi je známe, zdravé a schopné absolvovať Preteky turistickej zdatnosti 
 
  Zároveň súhlasím – nesúhlasím s jeho predčasným preradením do vyššej vekovej kategórie. 
 
 
      V ............................... dňa ..................   ................................... 
           podpis rodiča alebo 
           zákonného zástupcu 
 
 

Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti 
 
 
   Dolu podpísaný(á) ..................................................................... týmto čestne prehlasujem, 
že moje dieťa ............................................................................, narodené ............................... 
je pokiaľ mi je známe, zdravé a schopné absolvovať Preteky turistickej zdatnosti 
 
  Zároveň súhlasím – nesúhlasím s jeho predčasným preradením do vyššej vekovej kategórie. 
 
 
      V ............................... dňa ..................   ................................... 
           podpis rodiča alebo 
           zákonného zástupcu 
 
 

Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti 
 
 
   Dolu podpísaný(á) ..................................................................... týmto čestne prehlasujem, 
že moje dieťa ............................................................................, narodené ............................... 
je pokiaľ mi je známe, zdravé a schopné absolvovať Preteky turistickej zdatnosti 
 
  Zároveň súhlasím – nesúhlasím s jeho predčasným preradením do vyššej vekovej kategórie. 
 
 
      V ............................... dňa ..................   ................................... 
           podpis rodiča alebo 
           zákonného zástupcu 
 
 


