Propozície TOB 3.kolo Slovenského pohára Hubová
A. Všeobecné ustanovenia
1. Názov pretekov:

3. kolo Slovenského pohára turisticko-orientačného behu (TOB)
2. Usporiadateľ:

RR KST Liptova, TK Tramp Hubová, KST Ružomberok

3. Technická organizácia:

TK Tramp Hubová, KST Ružomberok, Sekcia mládeže KST

4. Termín a miesto konania:
22.6.2019, obec Hubová (areál futbalového ihriska)
5. Kategória a dĺžka tratí:
1. prípravka (dieťa so sprievodom) P
2. najmladší žiaci, žiačky NMZI, NMZY
3. mladší žiaci, žiačky MZI, MZY
4. starší žiaci, žiačky SZI, SZY
5. dorastenci, dorastenky DI, DY
6. muži, ženy – A
MA, ZA
7. muži, ženy – 36+ M36, Z36
8. muži, ženy – 50+ M50, Z50
6. Termín a adresa pre prihlášky:

do 7 rokov (2012 a mladší)
7 - 10 rokov (2012 -2009)
11 - 12 rokov (2008 - 2007)
13 - 15 rokov (2006 - 2004)
16 - 18 rokov (2003 - 2001)
19 - 35 rokov (2000 - 1984)
36 - 49 rokov (1983 - 1970)
50 rokov a starší (1969 – a skôr)

1 - 3 km
2 - 3 km
2 - 4 km
2 - 4 km
4 - 6 km
4 - 6 km
4 - 6 km
4 - 6 km

17.6. do 1900 hod, 11dmisik@gmail.com

7. Funkcionári pretekov:
Riaditeľ pretekov
Hlavný rozhodca
Hlavný staviteľ trate
Hospodár
Správca technického materiálu
Zdravotník
Stavitelia tratí
Vedúci počtárskej komisie

Ing. Peter Ižo
Ing. Dušan Mišík
Juraj Mišík
Ing. Adriana Maďarová
Mgr. Erika Dančová
Bc. Edita Ižová
Juraj Mišík, Ing. Lukáš Martvoň, Pavol Babala
Mgr. Tomáš Lopeň

8. 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.
9. Vybavenie hliadok:
- 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.

10. Účastnícky poplatok:
Účastnícky poplatok je 6 €/osoba. Platí sa v hotovosti pri prezentácii. Je potrebné uviesť
údaje fyzickej alebo právnickej osoby.
11. Ubytovanie:
V Základnej škole v Hubovej ubytovanie v triedach – poplatok 4 €.
Platí sa v hotovosti pri prezentácii. Je potrebné uviesť údaje fyzickej alebo právnickej osoby.
Ubytovanie je možné z piatku od 14:00 do soboty 15:00.
12. Stravovanie:
Pre všetkých prihlásených účastníkov TOB (pretekári, vedúci družstiev i rozhodcovia)
bude v areáli preteku k dispozícii čaj, občerstvenie a po preteku guláš. Možnosť nákupu
drobného občerstvenia v bufete na ihrisku, ostatné z vlastných zásob.
13. Doprava na miesto konania:
Doprava je možná autobusom do Hubovej alebo vlakom do Ľubochne, prípadne do
Švošova. Pozri www.cp.sk.
!!! Upozorňujeme, že v súčasnosti je lávka medzi Švošovom a Hubovou z bezpečnostných
dôvodov uzavretá. V prípade, že sa aj napriek tomu rozhodnete prechod cez lávku uskutočniť,
konáte tak na vlastné riziko !!!
Pre prepravu do obce Hubová odporúčame použiť autobus a pri preprave vlakom
odporúčame použiť železničnú stanicu v Ľubochni.
Zo Švošova: Po prekročení lávky treba pokračovať po toku Váhu nadol až k obecnému úradu a za
ním odbočiť doľava na miestnu komunikáciu smerom do vnútra obce. Ďalej je potrebné
pokračovať smerom hore (do vnútra dediny) po akejkoľvek miestnej komunikácií. Ihrisko sa
nachádza za obcou pod horou. Vzdialenosť je ca. 2 až 2,5 km v závislosti od použitej trasy.
Z Ľubochne: Je potrebné prejsť mostom cez Váh a následne odbočiť doľava a pokračovať po
chodníku pre peších až do Hubovej. Pri sypárňach (národná kultúrna pamiatka) treba odbočiť
doprava do vnútra dediny. Ďalej po miestnej komunikácii a na križovatke opäť doprava
až smerom hore k ihrisku. Vzdialenosť je ca. 3 km.
14. Prezentácia:
V piatok od 1800 – 1900 hod.v priestoroch ubytovania
V sobotu od 800 – 900 hod.v priestoroch štartu na futbalovom ihrisku
Predpokladaný štart prvého pretekára 1000 hod.
15. Zdravotná služba:
V priestore cieľa zabezpečuje usporiadateľ TOB.
16. Vyhodnotenie a ceny:
cca o 15:30, prví traja pretekári v každej kategórii budú odmenení diplomom a
medailou.
B. Technické ustanovenia:
1. Preteká sa podľa pravidiel a súťažného poriadku TOB platných od 01. januára 2019.

Ing. Peter IŽO
...........................................
podpis riaditeľa pretekov TOB

.........................................
podpis predsedu SM KST

