Dobroslavický jarní
duatlon 2019
Sobota 4.5. 2019, Dobroslavice

Název závodu

Dobroslavický jarní duatlon 2019

Statut závodu

Závod Moravskoslezského poháru v triatlonu

Distance hl. závodu

1. běh 5 km

Datum

Sobota 4.5.2019

Místo, region

Dobroslavice, okr. Opava, Moravskoslezský kraj

Pořadatel

Triatlon Team Opava

Ředitel závodu, kontakt

Rostislav Matera, Na Nové 5, Dobroslavice
tel. +775 561 610, e-mail: rostislav.matera@seznam.cz

Přihlášky

Termín do 24.4.2019

Limit startujících

200 závodníků v jednom startu, (štafeta se počítá jako jeden závodník)

2. běh 3 km

cyklistika 30 km

on-line na: http://www.czechtriseries.cz

Startovné

kategorie

Zvýhodněné
startovné

Předžáci do 11 let
Žáci
Dorost, junioři
Dospělí
Štafeta

50,100,200,350,450,-

Zvýhodněné
startovné
ČTA
50,100,150,300,450,-

Startovné při
platbě na
místě
50,100,250,400,500,-

Pro zvýhodněné startovné je potřeba se přihlásit přes web CTS a zaplatit
startovné na účet pořadatele do 15.4.2019.
Pro zvýhodněné startovné, které platí pro registrované členy ČTA se zaplacenou
registrační známkou pro rok 2019 je potřeba se přihlásit přes web CTS a zaplatit
startovné na účet pořadatele rovněž do 15.4.2019
.
Číslo účtu

251081407 / 0300

Prezentace

Kulturní dům Dobroslavice -

4.5.2019

8:00 –10:30 hod

Kategorie, distance, časy
startů

Kategorie

Čas startu

1. běh

cyklistika

2. běh

Předžáci, předžákyně do
11 let

9:30 hod

100 m

2 km-MTB

800 m

Žáci, žákyně

10:00 hod

2,0 km

8,0 km

1,0 km

Závod ČP dorostenky,
juniorky, ženy ,

11:30 hod

3,0 km

20 km

2,0 km

Závod ČP dorostenci,
junioři, muži

13:00 hod

5,0 km

30 km

3,0 km

Tratě- popis

Časový harmonogram
pro závod předžáků
MTB duatlon
4.5.2019

Časový harmonogram
pro závod mladších a
starších žáků

Časový harmonogram
Pro závod ČP kategorie :
dorostenky, juniorky, ženy

Časový harmonogram
Pro závod ČP kategorie :
dorost, junioři, muži,

Běh:
místní komunikace Dobroslavice a zpevněná cesta v parku
Cyklistika:
Dobroslavice – Háj ve Slezsku – Jilešovice – Dobroslavice, pro
závod ČP jsou od kategorie dorostu přípustná pouze silniční kola

Prezentace KD Dobroslavice
Ukončení prezentace předžáci
Uložení kola do depa předžáci – vyhrazená
část
Rozprava předžáci
Start předžáci
Doběh žáků do cíle

8:00 – 9:00 hod
9:00 hod
8:30 – 9:10

Prezentace KD Dobroslavice
Ukončení prezentace žáci
Uložení kola do depa žáci – vyhrazená část
Rozprava žáci
Start žáci
Doběh žáků do cíle

8:00 – 9:00 hod
9:00 hod
8:30– 9:10
9:50
10:00
přibližně 11:00

Prezentace KD Dobroslavice
Ukončení prezentace dorostenky, juniorky,
ženy
Uložení kola do depa
Rozprava závod dorostenky, juniorky, ženy
Start závod dorostenky, juniorky, ženy
1. závodník v cíli

9:00 – 10:30 hod
10:30

Prezentace KD Dobroslavice
Ukončení prezentace dorost, junioři, muži
Uložení kola do depa dorost, junioři, muži
Rozprava závod ČP dorost, junioři, muži
Start závod ČP dorost, junioři, muži
1. závodník v cíli

9:00 – 11:00 hod
11:00
11: 0– 12:30 hod
12:50
13:00
přibližně 14:20

Vyhlášení výsledků předžáci a žáci
Vyhlášení výsledků ostatní kategorie
Ukončení závodu

11:30
15:45
16:30

9:20
9:30
přibližně 10:20

9:00 – 9:40, 10:20– 11:00 hod
11:20
11:30
přibližně 12:20

Občerstvení

Během závodu voda, iontový nápoj, hlavní občerstvení po závodě

Lékařské zajištění

Kvalifikovaný zdravotník v místě závodu, FN Ostrava

Ceny

Medaile a věcné ceny pro první tři závodníky v jednotlivých kategoriích.

Rozhodčí

ČTA

Výsledky

: http://www.czechtriseries.cz/race/details/1062

Pro závod jsou platná
pravidla ČTA – letní edice
2019

1. Všichni startující závodí na vlastní nebezpečí, startující jsou povinni
dodržovat pravidla silničního provozu a pokyny pořadatelů.

Upozornění na důležité
body pravidel a ustanovení
platná pro účastníky
závodů

2. Závodí se dle platných pravidel ČTA a soutěžní směrnice 2019 letní edice a
ustanovení tohoto rozpisu.
3. Pro cyklistickou část je povinná pevná homologovaná cyklistická přilba a kolo
ve vyhovujícím technickém stavu, obojí bude kontrolováno při přejímce kola
do depa.

4. Na trati cyklistiky se jede za regulovaného provozu, obtížná místa
budou označena a na křižovatkách budou provoz zabezpečovat
pořadatelé a případně policie ČR.
Je přísně zakázáno přejíždět středovou čáru a vjíždět na levou
polovinu vozovky pod trestem diskvalifikace.
5. Kritická místa trati závodu jsou především sjezd do obce Háj ve
Slezsku Chabičov, sjezd do obce Jilešovice, otáčení u kruhu obce
Dobroslavice.
6. V případě malého počtu závodníků je pořadatel oprávněn sloučit kategorie.
Případné sloučení kategorií bude oznámeno před startem.
7. Drafting - jízda v je povolena dle platných pravidel ČTA a soutěžní směrnice
2019 letní edice
8. Ustanovení o přípustností typu kol pro jednotlivé kategorie :
•
•

•

Pro předžákovské kategorie je přípustné pouze horské a trekové kolo
(cyklistická část bude částečně v terénu).
Pro žákovské kategorie je přípustné jak silniční kolo, tak MTB a trekové
kolo.

U kategorií dorost a starší je při povolené jízdě v háku přípustné
silniční kolo v souladu s pravidly ČTA pro TT a odvozené sporty a
soutěžní směrnice 2019 letní edice

9. Pro závod neplatí ustanovení o omezení převodů.
10. Každý závodník musí být označen číslem. Označení číslem je nutné pro
běžeckou i cyklistickou část. Číslo pro běh je umístěno vpředu pro
cyklistickou část je umístěno vzadu na pásu k tomu určenému.
11. Protesty se podávají písemně řediteli závodu do 15 minut po vyvěšení
neoficiálních výsledků pro danou kategorií s finančním vkladem dle Pravidel
ČTA. Vyjádření o protestu bude provedeno ústně do 30 minut po podání
protestu. Pokud bude protest zamítnut, zůstává finanční vklad pořadateli.

12. Budou striktně dodrženy časy prezentace jednotlivých kategorií, pro
kategorie žáků a předžáků bude prezentace ukončena v 9:00 hodin
13. Další viz Pravidla ČTA a soutěžní směrnice 2019 letní edice
Další informace :

Rostislav Matera 775 561 610, rostislav.matera@seznam.cz
Hana Materová 607 764 512, hana.materova@seznam.cz
http://www.cyklo.matera.cz

Pojištění
Ročník 2017

ČUS
Výsledky závodu 2017

Informace o trase závodu
Běžecká část:

Kategorie:
Žáci a žákyně běží v 1. běhu jeden velký okruh – (modré značení) a ve
2. běhu jeden zkrácený okruh (zelené značení) parkem, pak po místních
komunikacích obce Dobroslavice a parkem ke startu a cíli – restaurace Kuželna.
Kategorie:
dorostenky, juniorky, ženy běží v 1. běhu jeden velký okruh – (modré
značení) a jeden zkrácený okruh (zelené značení) a ve 2. běhu jeden velký okruh
parkem, pak po místních komunikacích obce Dobroslavice a parkem ke startu a cíli –
restaurace Kuželna.
Kategorie:
dorostenci, junioři, muži běží v 1. běhu dva velké okruhy – (modré
značení) a jeden zkrácený okruh (zelené značení) a ve 2. běhu jeden velký okruh
(modré značení) a jeden zkrácený okruh (zelené značení) parkem, pak po místních
komunikacích obce Dobroslavice a parkem ke startu a cíli – restaurace Kuželna.

Cyklistická část:

Kategorie:
Žáci a žákyně jedou 2 zkrácené okruhy po silnici Dobroslavice směr
Háj ve Slezsku, cca 2 km, na kopci obrátka kolem kužele a zpět do Dobroslavic
(fialové značení), v 1. okruhu obrátka na hlavní křižovatce, 2. okruh do depa –
restaurace kuželna. Obrátky budou zajištěny pořadateli.
Kategorie:
dorostenky, juniorky, ženy jedou 2 plné okruhy po silnici
Dobroslavice, Háj ve Slezsku, křižovatka na Jilešovice, Jilešovice, Dobroslavice, 1
okruh obrátka na hlavní křižovatce Dobroslavice, 2. okruh do cíle – restaurace
kuželna. Obrátky budou zajištěny pořadateli.
Kategorie :
dorostenci, junioři, muži jedou 3 plné okruhy po silnici Dobroslavice,
Háj ve Slezsku, Jilešovice, Dobroslavice, 1. a 2. okruh obrátka na hlavní křižovatce
Dobroslavice , 3. okruh do depa – restaurace kuželna. Obrátky budou zajištěny
pořadateli.

