
Milí priaznivci turistiky 

Na turistických podujatiach vídame množstvo malých detí, ktoré 
prichádzajú spolu so svojimi rodičmi. Ako tieto deti rastú je im kolektív 
dospelých primalý, dožadujú sa spoločnosti rovesníkov, s ktorými môžu 
podnikať svoje objavné expedície. Vo veku asi 8 rokov sú deti fyzicky i 

mentálne pripravené na vstup do turistického oddielu mládeže, kde ich čakajú turistické, 
športové a poznávacie aktivity presne šité na mieru neposednej a objavnej povahe detí. Keďže 
sa moríme odtrhnúť deti od počítačov a vytiahnuť ich k pohybu a pobytu v prírode založili 
sme aj na Orave turistické oddiely, ktoré zatiaľ veľmi pekne pracujú v NO okrese. Náš 
turistický oddiel Magurka z Námestova pracuje pod oddielom dospelých a dosahuje v rámci 
súťaží PTZ - pretek turistickej zdatnosti, krásne výsledky v rámci všetkých úrovní od 
oddielových cez okresné, regionálne až po majstrovstvá Slovenska a medzinárodnú súťaž so 
silnou konkurenciou českých pretekárov. 
Vo svojich radoch máme aj pretekárku Radku Tomovčíkovú, ktorá v 2013 v ORLOVEJ ČR 
získala bronzovú medailu v kategórii najmladšie žiactvo. V roku 2014 máme majsterky 
Slovenska ako aj strieborné a bronzové medaily. V kategórii družstiev sme skončili na 
krásnom 3. mieste v rámci všetkých oddielov KST na Slovensku. A ako vlastne vyzerá taká 
súťaž PTZ? Je to beh lesom, ktorý je označený farebnými stužkami, farebne sú rozlíšené 
vekové kategórie. Jednotlivci plnia počas behu úlohy na jednotlivých stanovištiach a odpoveď 
si zapisujú do štartovného preukazu, niektoré odpovede zapisujú rozhodcovia na jednotlivých 
stanovištiach. Tento beh spája vytrvalostnú zložku - beh na 2. až 6 km, orientačnú zložku - 
pohyb v lese po vyznačenej trase, podľa azimutu vytýčeného pomocou buzoly aj vedomostnú 
zložku - určovanie rastlín, drevín, topografických turistických značiek a kultúrnych a 
prírodných zaujímavostí Slovenska a Európskej únie. Obľube sa tešia technické disciplíny - 
plazenie, hod loptičkou na cieľ, odhad vzdialenosti, prekonávanie terénnej prekážky pomocou 
lanovej lavičky a viazanie uzlov. 
Spoločné stretnutia oddielov z celého Slovenska i zahraničia sa uskutočňujú aj v rámci 
slovenských letných a zimných stretnutí TOM. Okrem toho sekcia mládeže KST spoločne s 
českými partnermi organizuje medzinárodnú olympiádu TOM. Naše oddiely navštívili mnohé 
z prírodných krás nielen na Orave, ale aj na Kysuciach a východe Slovenska. Privítali by sme, 
keby sa táto zaujímavá a veľmi pestrá činnosť rozšírila aj do nových vzniknutých oddielov 
KST v okresoch Dolný Kubín, Tvrdošín.  

V prípade záujmu sa môžete obrátiť a informovať na tel. čísle 0907 348 259 alebo na e-mail: 
j.ivanova1966@gmail.com alebo rrkstorava@gmail.com , kde Vám budú poskytnuté 
informácie k založeniu krúžku, oddielu mládeže.  

Janka Ivanová  

predseda komisie turistiky mládeže RR KST Orava 

 

Viac na webovom portáli www.rrkstorava.wbl.sk  



 


