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Regionálne majstrovstvá TOB 2022 

 
                                     A/    všeobecné ustanovenia 

Názov pretekov:                              Regionálne majstrovstvá TOB   

Usporiadateľ: Regionálna rada KST Liptov,   

Technická organizácia:                   RR KST Liptov, TK Tramp Hubová, KST Ružomberok 

Termín a miesto konania: Sobota 23.04. 2022 – Hubová, areál futbalového ihriska 

                                                  

Kategórie a dĺžka tratí: 

Kategória Rok narodenia Kategória skratka Vek Trať 

Prípravka 2015 - mladší P   do 7 rokov modrá 

Najmladší žiaci, žiačky 2014-2012 NMZI NMZY do 10 rokov modrá 

Mladší žiaci, žiačky 2011-2010 MZI MZY 11 - 12 biela 

Starší žiaci, žiačky 2009-2007 SZI SZY 13 - 15 biela 

Dorastenci, dorastenky 2006-2004 DI DY 16 - 18 červená 

Muži, Ženy " A " 2003-1987 MA ZA 19 - 35 červená 

Muži, Ženy "36+" 1986-1973 M36 Z36 36 - 49 červená 

Muži, Ženy "50+ " 1972-starší M50 Z50 50 - starší červená 

 

Termín a adresa pre prihlášky: prihlášky  zasielajte najneskôr do 14.04.2022 na adresu: 

kstrk.sk@gmail.com.  

 Preteky sa budú konať v rámci medzinárodných pretekov v TOB, kde naši pretekári 

budú zaradený na spoločnú štartovnú listinu, ale vyhodnotenie bude samostatné pre 

Majstrovstvá regiónu. 

 

Funkcionári pretekov:  Riaditeľ  pretekov: Ing. Peter Ižo   

   Hlavný  rozhodca: Dušan Mišík 

                                                          Hlavný staviteľ tratí: Radoslav Kohut    

   Hospodár: Mgr. Erika Dančová 

   Správca technického materiálu: Ing. Lukáš Martvoň 

   Vedúci počtárskej komisie: Ing. Vladimír Kochan    

                                                          Zdravotník: Kuniaková Andrea, Bc. Ižová Edita 

Podmienky účasti:  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!!! 

Štartovné:                                   10,- €  (občerstvenie po pretekoch a obed)   pretekári + 

sprievod, hradí sa pri prezentácii          

mailto:kstrk.sk@gmail.com
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Stravovanie:                               Prihlásení majú obed v štartovnom poplatku. V priestore 

ihriska bude v prevádzke bufet, kde si bude možné kúpiť 

občerstvenie.   
Výber obeda treba uviesť v prihláške (obed 1, obed 2). 

polievka:   vývar 

1. mäsité: Prírodné bravčové, opekané zemiaky, šalát 

2. bezmäsité:  Rizoto Bio Bio 

Doprava na miesto konania:  www.cp.sk  

Prezentácia:                                sobota, 23.4.2022  od 8:30 -10:00 v areáli futbalového 

ihriska. Pri prezentácii vedúci pretekárov odovzdá, 

vyhlásenie o bezinfekčnosti a súhlas so spracovaním 

os.údajov (u neplnoletých podpísané zákonným 

zástupcom s dátumom dňa odchodu. Počas cestovania 

zodpovedá za bezinfekčnosť pretekárov vedúci). Účastníci 

pretekov sa budú musieť riadiť i prípadnými ďalšími 

pokynmi vyplývajúcich z ďalších nariadení hlavného 

hygienika resp. aktuálneho  covid automatu. Žiadame 

všetkých účastníkov, aby po vstupe do areálu pretekov, 

rešpektovali a dodržiavali hygienické zásady a opatrenia.  

Miesto konania:           futbalové ihrisko Hubová 

 

 

Štart prvého pretekára: 11:00 

Zdravotná služba: stanovisko na štarte pretekov 

Vyhodnotenie:                                cca 16:00 

 

http://www.cp.sk/
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                                               B/ Technické  ustanovenia 

1. Preteká sa podľa pravidiel a upraveného súťažného poriadku TOB schválených 

09.06.2018.  

       Bližšie informácie: https://kst.sk/images/stories/TOB_-_nov_pravidl_2019.pdf 

Prílohy:  

- Vyhlásenie o bezinfekčnosti                                                   

- Súhlas so spracovaním a zverejnením osobných údajov/meno, priezvisko, rok 

narodenia, oddiel, dosiahnutý výsledok/ a fotografií pretekára TOB. 

     

 

                 Ing. Dušan Mišík  

        sekcia mládeže                                                                                                                           

         Regionálna rada KST Liptov  

 

Kontakt: 0905 297685, kstrk.sk@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kst.sk/images/stories/TOB_-_nov_pravidl_2019.pdf
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                       Vyhlásenie účastníka športového podujatia 

Regionálne majstrovstvá v TOB 2022 v Hubovej, 23.04.2022 

o bezinfekčnosti 

Vyhlasujem že  ja/ moje dieťa, *(nevhodné prečiarknite) 

 ........................................................................, tel.kontakt ................................ 

adresa:  ...................................................................................,  

neprejavujem príznaky akútneho ochorenia (telesná teplota nad 37,5 °C alebo triaška, 

malátnosť, neprimeraná únava, začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým 

dýchaním nosom, hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa (nádcha), bolesť uší, 

výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ, vracanie, riedka 

stolica niekoľkokrát denne, novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži), 

že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti mi 

nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). 

Ďalej mi nie je známe, že by som ja alebo iné osoby1, so mnou žijúce v spoločnej domácnosti 

boli v priebehu ostatných 7 dní v úzkom kontakte2 s osobou potvrdenou alebo podozrivou z 

ochorenia COVID-19.3 

Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si 

vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 

Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

Ďalej vyhlasujem,  

že som absolvoval: *(zakrúžkujte, doplňte vhodné) 

a) antigénové  testovanie  na COVID 19  dňa ....................... s negatívnym výsledkom.   

b) PCR testovanie  na COVID 19  dňa ....................... s negatívnym výsledkom.   

neabsolvoval z dôvodu výnimky  

c) dieťa do 10 rokov 

d) bol som zaočkovaný proti COVID 19  dňa....................... 

e) prekonal som ochorenie COVID 19  dňa ....................... 

 

V................................. dňa: .............................                                 

 

 

                                                                       ................................................................................ 

                                                                          podpis účastníka / podpis zákonného zástupcu* 

*(nevhodné prečiarknite) 

 
1 prehlasuje návštevník a iné osoby, ak neprekonali ochorenie COVID – 19 alebo neboli zaočkovaní/é proti ochoreniu COVID 

– 19, v prípade že návštevník a iné osoby prekonali ochorenie COVID - 19 alebo boli zaočkovaní, tak pre nich platí výnimka 
z karantény podľa platnej vyhlášky ÚVZ a nie sú považovaní za úzky kontakt. 

2 úzky kontakt sa štandardne považuje pri osobe, ktorá mala osobný kontakt s prípadom COVID-19 do dvoch metrov dlhšie 
ako 15 minút, alebo fyzický kontakt s prípadom COVID-19, alebo nechránený priamy kontakt s prípadom COVID-19 v 
uzavretom prostredí dlhšie ako 15 minút, alebo činnosť pracovníka prvej línie (zdravotníci, hasiči, policajti a pod.) alebo inej 
osoby poskytujúcej starostlivosť prípadu COVID-19 bez použitia odporúčaných osobných ochranných prostriedkov (OOP). 

3 pracovníci “prvej línie” (zdravotníci, hasiči, policajti a pod.) sa vyjadrujú len k príznakom akútneho ochorenia svojho 

dieťaťa/žiaka a k nariadeniu karantény. 
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Súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov pretekára/pretekárky 
v rozsahu: meno a priezvisko, rok narodenia, oddiel, dosiahnutý výsledok 

na výsledkovej listine. 
 

 

Nižšie podpísaný........................................................, *ako zákonný zástupca pretekára/ky  

 

........................................................................................*pretekár RM TOB, konaných 

23.04.2022 v Hubovej, dávam týmto súhlas organizátorom RM TOB na spracovanie 

osobných údajov a súhlas na  spracovanie fotografií a videa z TOB na účely ich 

zverejnenia na oficiálnych webových stránkach organizátorov a na YouTube 

podľa  

Zákona č. 18/2018 Z. z. - Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

 

 

Tento súhlas podľa § 13 sa dáva na spracovanie osobných údajov a na účel spracovania fotografií, videa z 

TOB na účely ich zverejnenia na oficiálnych webových stránkach organizátorov aj na YouTube na jeden 

konkrétny účel, a to sú Regionálne majstrovstvá v Turisticko - orientačnom behu, ktoré sa konajú 23.04.2022 

v Hubovej. 

 

*nehodiace sa prečiarknuť 

 

 

V __________________ , dňa _____________  

Podpis zákonného zástupcu: _________________________ 

 


