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ROZPIS
XXX. ročník Pretekov turistickej zdatnosti - PTZ, XXII. Plavecké preteky
a XXII. Šachový turnaj detí a mládeže z detských domovov v SR
A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Vyhlasovateľ:
Technické zabezpečenie:

Detské centrum Slovensko
Detské centrum Slovensko
Rekreačné stredisko Slaná Voda
Detský domov NR DC-SK Ružomberok

Termín:
Miesto:

štvrtok 17.05 - nedeľa 20.05.2018
Rekreačné stredisko Slaná Voda sa nachádza v tichom prostredí Oravských Beskýd v CHKO Horná
Orava, vzdialené od obce Oravská Polhora cca 2 km

Sponzori:

Dr.Oetker, s.r.o., HUBERT J.E, s.r.o.

ZF Slovakia

Organizačný výbor:
predseda:
riaditeľ pretekov:
tajomník, pokladník
hlavný rozhodca:

Viktor Blaho st.
Igor Gombík
:
Renata Mudičková
PTZ - Róbert Vessa, plávanie – Peter Onofrej,
šach - Juraj Pšeno
stavitelia tratí:
Viktor Blaho.st, Martin Machciník
spracovanie výsledkov:
Mária Peťová, Petra Blahová
prezencia, zdravotná komisia: Veronika Domanická
hostia, vedúci skupín:
Silvia Pančíková
techn.-hospod. zabezpečenie: Miroslav Bystričan
doprovodný program:
Miroslav Borák
vedúca ubyt. tábora:
Soňa Balážová,
členovia komisií, rozhodcovia: Peter Bohún, Maroš Práznovský, Viktor Blaho
ml., Alžbeta Sekanová, Miroslav Kaňka, Martina
Polakovičová, Marek Polakovič, Damián Gašpar,
Darinka Pientáková, Dorota Sannyová, Táňa
Pientáková, Ján Kyseľ
Stravovanie: stravovanie bude zabezpečené v mieste ubytovania. Strava začína
večerou 17. 5 a končí raňajkami 20. 5.2018.

Ubytovanie: ubytovanie je zabezpečené v Rekreačom stredisku Slaná Voda sa
vzdialené od obce Oravská Polhora cca 2 km.
Úhrada nákladov: Detský domov vykoná úhradu časti nákladov bezhotovostným
stykom podľa vystavenej faktúry. Po dohode bude možná aj úhrada v hotovosti
pri prezencii pretekov. Vysielajúca organizácia - detský domov uhradí na jedného
účastníka a celý pobyt € 40,- (v cene je ubytovanie na 3 noci, strava od večere
vo štvrtok po raňajky v nedeľu, len deti štartovné 2,- €, ostatné náklady a réžie
hradí DC-SK).
Doprava: Doprava do miesta pretekov a späť spojmi, alebo vlastná. Náklady na
cestu TAM nie späť) budú preplatené skupine podľa umiestnení na PTZ, plávaní
a šachu v roku 2015 (počet umiestnení na 1. - 3. mieste v predchádzajúcom ročníku = počtu pretekárov s nárokom na vyplatenie cestovného v skupine v roku
2017, jednému pretekárovi sa prepláca cestovné len raz) a jednej osobe – vedúcemu skupiny. Cestovné bude preplatené na základe predložených cestovných
lístkov hromadnej dopravy alebo faktúry za dopravu. V prípade použitia iného
dopravného prostriedku bude cestovné preplatené vo výške alikvotnej čiastky
priemerných nákladov na PHM za počet pretekárov s nárokom na preplatenie
cestovného vzhľadom na počet miest v dopravnom prostriedku (treba predložiť
technický preukaz kde je uvedená spotreba PHM). V prípade problémov s dopravou volajte Detské centrum Slovensko č tel. 0903 731 750.
00

Prezencia: vo štvrtok 17. 5 do 18 na recepcii RS. Pri prezencii je nutné,
predložiť 1x súpis pretekárov s prehlásením o ich zdravotnom stave a o bezinfekčnosti prostredia, z ktorého prichádzajú, nie staršie ako 3 dni. Ak nastali zmeny v
rozpise pretekárov podľa kategórií, oproti prihláške, tieto treba neodkladne nahlásiť pri prezencii.
Povinná výbava účastníka: prezuvky, plášť do dažďa alebo nepremokavá vetrovka, oblečenie a obuv na pobyt v prírode, odev na spanie a špeciálna výstroj na
preteky. Nezabudnite na plavky aj pre tých, ktorí sa budú chcieť len okúpať.
Zdravotná služba: označená zdravotná služba bude pôsobiť v mieste pretekov.
PROGRAM: orientačný program bude upresnený prvý deň pri otvorení pretekov.
štvrtok: príchod do 18,00 hod., prezencia, ubytovanie, večera bude podávaná
do 19,30 hod., 20,00 otvorenie pretekov, program pre deti, porada vedúcich - prideľovanie štartovných čísiel,
piatok: budíček 7,15, tréningová rozcvička po skupinách, raňajky 8,00, odjazd
autobusom na plaváreň do D. Kubína 9,00, odpoludnia plavba loďou po
Oravskej priehrade, šachový turnaj, diskotéka s programom a ďalší
program podľa ponuky,

sobota: budíček 7,15, tréningová rozcvička po skupinách, raňajky 8,00, preteky
turistickej zdatnosti - PTZ 9,30, obed, pokračovanie v pretekoch 14,00,
večera 18,00, vyhodnotenie pretekov 19,00, program pri táborovom ohni
20,00 - barbecue,
nedeľa: budíček 7,15, raňajky 8,00, podľa záujmu vychádzka na chránené rašelinisko a ku zvernici s diviakmi.
Upozornenie:
Upozorňujeme vedúcich výprav, že sú zodpovední za svoje deti počas celého
podujatia. Povinnosťou vedúcich výpravy je, aby sa aspoň jeden z nich stále zdržiaval pri deťoch, dozeral na ich bezpečnosť, usmerňoval ich správanie a ak je to
nutné, tak vykonával dozor aj v nočných hodinách.
Prihlášky:
Prihlášky s rozpisom pretekárov posielajte do 9. mája 2018 na adresu Detské
centrum Slovensko, ul. K. Sidora 134, 034 01 Ružomberok, faxom na 044/43
41 636, e-mail: dc@detskecentrum.sk. Na preteky môžete prihlásiť maximálne 20
pretekárov spolu na PTZ, plávanie aj šachový turnaj a 3 členov doprovodu.
Jeden pretekár sa môže zúčastniť všetkých pretekov! Prihláška sa nachádza aj
na internete www.detskecentrum.sk.
Ďalšie informácie:
Viktor Blaho, 0903 731 750

e-mail:

dc@detskecentrum.sk

B. TECHNICKÉ USTANOVENIA
PRETEKY TURISTICKEJ ZDATNOSTI
Preteká sa podľa pravidiel PTZ z 25.04.2018. Zmena pre rok 2018 sa dotýka
len KPČ – Kultúrno poznávacej činnosť, ktorá bola vybratá z regiónu ORAVA.
KPČ a kompletné pravidlá nájdete aj na stráke www.detskecentrum.sk,
Kategórie a dĺžka tratí dvojčlenné hliadky:
mladšie žiačky
10-12 r. – 08-06 mladší žiaci 10-12 r. - 08-06
2-4 km
staršie žiačky
13-14 r. - 05-04 starší žiaci 13-14 r. - 05-04
2-4 km
mladšie dorastenky 15-16 r. - 03-02 mladší dorastenci 15-16 r. - 03-02 4-6 km
staršie dorastenky 17-18 r. - 01-00 starší dorastenci 17-18 r. - 01-00 4-6 km
jednočlenná hliadka
ženy, muži 19-25 r. - 99-93
4-6 km
Do kategórie sa zaraďuje podľa kalendárneho roku narodenia pretekára!
Na PTZ môžete prihlásiť maximálne 8 dvojčlenných hliadok, nezáleží pritom
akej kategórie a po dve hliadky v kategórii muži a ženy.
Hliadka má za úlohu v čo najkratšom čase prebehnúť v zalesnenom teréne vyznačenú trasu s 10 kontrolnými stanovišťami, na ktorých plní v rôznom poradí 11
disciplín:
1. Určovanie turistických a topografických značiek – „TT“
2. Kultúrno – poznávacia činnosť okolia pretekov– „KPČ“
3. Určovanie rastlín a drevín – „RaD“
4. Viazanie uzlov – „U“
5. Orientácia - azimutové úseky – „O“
6. Plazenie – „PL“
7. Hod na cieľ – „HNC“
8. Odhad vzdialenosti – „V“
9. Štátne symboly – „ŠS“ spolu na stanovišti s „V“
10. Lanová lavička – „LL“
11. Poznávanie vtákov - „PV“
Vzhľadom na poveternostné podmienky si organizátor vyhradzuje právo
možnosti zrušenia niektorých disciplín!
Vybavenie hliadky:
Športová výstroj určená pre beh horským terénom (chránené kolená, lakte, zakázané sú tretry s klincami), buzola jedna pre dvojicu, pero. Štartovací preukaz zabezpečí usporiadateľ. Za vhodné oblečenie zodpovedá príslušný DeD. DC-SK
môže buzoly na požiadanie na mieste zapožičať.

ŠACHOVÝ TURNAJ
Hrá sa podľa pravidiel šachu.
Kategórie:
chlapci – dievčatá s maximálnou vekovou hranicou 25 rokov. V prípade účasti
min. 3 šachistov v jednej vekovej kategórií, budú na základe porady skupín vytvorené užšie vekové kategórie. Na turnaj môžete prihlásiť maximálne 5 šachistov –
chlapcov alebo dievčatá. Bližšie informácie budú podané na porade vedúcich
skupín vo štvrtok.
PLAVECKÉ PRETEKY
Pláva sa podľa pravidiel plávania.
Disciplíny: voľný štýl a prsia
Plavecký bazén: Plaváreň v Trnave (19 km)
Kategórie a dĺžky: (dĺžka bazénu je 25 m)
ml. chlapci – dievčatá
st. chlapci – dievčatá
ml. dorastenci – dorastenky
st. dorastenky
st. dorastenci
ženy
muži

07 – 05
04 – 03
02 – 01
00 – 99
00 – 99
98 – 92
98 – 92

10 – 12
13 – 14
15 – 16
17 – 18
17 – 18
19 – 25
19 – 25

25 m
50 m
50 m
50 m
100 m
50 m
100 m

Pre zaradenie do kategórie je rozhodujúci kalendárny rok narodenia. V prípade
nízkeho počtu plavcov v kategóriách ml. dorky, dorci, st. dorky, dorci, budú
kategórie zlúčené do kategórie dorci - dorky. Na preteky môžete prihlásiť maximálne 10 plavcov, nezáleží pritom v akej kategórii a disciplíne. Bližšie informácie budú podané na porade vedúcich skupín vo štvrtok.
Vybavenie pretekára: plavky, uterák, plavecká čiapka doporučená aj kúpací
plášť je vhodný a praktický.

Na stretnutie s Vami sa Teší kolektív priateľov z Detského centra
Slovensko!
Igor Gombík, v.r.
riaditeľ pretekov

Viktor Blaho
predseda org. výboru

