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„Triatlon Ejpovice 2012“
Mistrovství Plzeňského kraje v triatlonu (dorost, junioři, dospělí)
Závod série ČTA – „Triatlon do škol“
Plzeňský pohár mládeže v triatlonu

Závod je podporován z „Grantového programu České triatlonové asociace 2012“.
Patronaci nad závodem převzali:
starostka Ejpovic paní Mgr. Marie Šrailová,
starosta Klabavy pan Jiří Vohradský,
Přemysl Švarc, závodník TTK Slavia VŠ Plzeň, reprezentant České republiky v triatlonu a
účastník olympijských her 2012 v Londýně
Datum a místo konání:
Pořadatel:
Ředitel závodu:
Prezentace:
Přejímka kol do depa:
Rozprava k závodníkům:
Plavání:
Kolo:

Běh:

Sobota 11. srpna 2012, Ejpovice, AUTOkemp U Jezera
TTK Slavia VŠ Plzeň
Krajský triatlonový svaz Plzeňského kraje
Ing. Milan Ungr
AUTOkemp U Jezera (od 9:00 …)
před každým blokem závodů (od 9:15 …)
před každým blokem závodů

jezerní nádrž Ejpovice, přírodní voda, 1 až 3 okruhy dle kategorie s přeběhem cca
50 do depa v AUTOkempu U Jezera
uzavřený úsek silnice Ejpovice viadukt – Klabava rozcestí a dále k silnici a silnice
Ejpovice – Rokycany (okruhy dle kategorie)
Dětské kategorie na trase Ejpovice AUTOcamp – Klabava rozcestí a zpět
Dorost, junioři (mistrovství kraje)+dospělí hobby – okruh Ejpovice AUTOcamp Klabava rozcestí - Ejpovice – Rokycany - Klabava rozcestí - Ejpovice AUTOcamp
Dospělí (mistrovství kraje) – nájezd Ejpovice AUTOcamp - Klabava rozcestí na
3x okruh Klabava rozcestí - Ejpovice – Rokycany - Klabava rozcestí a následně
návrat Klabava rozcestí - Ejpovice AUTOcamp
lesní a asfaltové cesty v okolí Ejpovického jezera, dle kategorie

Občerstvení na trati: běh, cíl (pití, ovoce)
KATEGORIE a TRATĚ:
benjamínci: do 8 let, 9 let, 10-11 let
žactvo:
12-13 let, 14-15 let
dorost (16-17 let), junioři (18-19 let), hobby
dospělí (20- ∞)

100 m plavání - 2 km kolo - 600 m běh
200 m plavání - 4 km kolo - 1200 m běh
300 m plavání - 15 km kolo - 3000 m běh
600 m plavání - 34 km kolo - 6000 m běh

ČASOVÝ PROGRAM:
10:00
start závodu benjamínků (do 11 let)
10:30
start závodu žactva (12 - 15 let)
11:30
start závodu MPK dorostu a juniorů (16 - 19 let) a dospělí hobby
13:30
start závodu dospělých (mistrovsví Plzeňského kraje)
Speciální kategorie nejlepší rodina a škola.
TTK Slavia VŠ Plzeň, nám. T.G. Masaryka 9, 301 38 Plzeň
IČ: 70833753, číslo účtu: 1013003483/5500
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Upozornění:
1) Časový harmonogram může být upraven dle počtu přihlášených závodníků.
2) V případě většího počtu závodníků v kategorii bude start po vlnách ve vztahu k propustnosti trati.
V případě naplnění kapacity závodu dané kategorie bude ukončeno přihlašování.
3) Příslušnost do věkové kategorie je dána ročníkem narození bez ohledu na měsíc narození.
(Příklad: Kategorie žáci 12-13 let jsou děti ročník narození 1999 a 2000, tedy narozené od
1.1.1999 do 31.12.2000).
4) Upozorňujeme na omezení příjezdu autem ze směru od Rokycan vzhledem k uzavření cyklistické
trasy. Od 8:45 bude možný příjezd autem pouze po dálnici (sjezd Ejpovice) a nebo po objízdné
trase Rokycany, Tymákov, Ejpovice.
5) Upozorňujeme na omezené možnosti parkování přímo v a u areálu. Další parkování v obci
Ejpovice.
6) Možnost využití pravidelné vlakové dopravy neboť zastávka je cca 200 m od Jezera.

Přihlášky: Předem na www.czechtriseries.cz (nebo na mail 3atlon@email.cz )
Startovné:
Předem přihlášení při úhradě startovného do 31.7.2012
Benjamínci
50,- Kč
Žáci
50,- Kč
Dorost, junioři
100,- Kč
Dospělí Hobby (1 okruh)
150,- Kč
Dospělí (MPK)
250,- Kč
V den závodu 11.8.2012
Benjamínci
Žáci
Dorost, junioři
Dospělí Hobby (1 okruh)
Dospělí (MPK)

Údaje pro platbu:
číslo účtu: 1200359987/2310,
VS – generuje přihláška ,
TEXT příjmení jméno

50,- Kč
100,- Kč
150,- Kč
200,- Kč
350,- Kč

Podmínky závodu:
- každý závodník startuje na vlastní nebezpečí
- žádný závodník nesmí ohrožovat své okolí ani jiné účastníky
- žádný závodník nesmí nadměrným hlukem rušit vlastníky okolních pozemků
- po celou dobu cyklistické části musí mít závodník nasazenou a připnutou helmu
- u nezletilých závodníků souhlas zákonného zástupce se startem
- závodníci i jejich doprovod nebudou nijak omezovat průběh závodu, jsou povinni dbát na
bezpečnost, dodržovat pokyny pořadatelů, případně pracovníků kempu a ctít pravidla slušného
chování a nesou veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví, věcech, které vzniknou
jemu, pořadateli nebo třetí osobě, během či po závodě
- předpokládá se foto a video dokumentace z průběhu závodu, každý účastník (závodníci i jejich
příznivci) dávají souhlas s pořizování zvukových a obrazových záznamů pro potřeby dokumentace
závodu a případné prezentace závodu v médiích.
- vybraná místa na trati budou zabezpečena pořadatelem, tratě vyznačeny: plavání bójemi, kolo
šipkami, běh fábory a kužely

Kontakty:
Ing. Milan Ungr: 608 552 881, e-mail: 3atlon@email.cz
Ing. arch Václav Mastný: 603 802 892
Milan Černý: 724 201 530

Možnost ubytování a občerstvení:
AUTOkemp U Jezera - Ejpovice
mobilní tel. +420 724 181 237, pevná linka +420 371 728 620, email: s.sneberger@seznam.cz

TTK Slavia VŠ Plzeň, nám. T.G. Masaryka 9, 301 38 Plzeň
IČ: 70833753, číslo účtu: 1013003483/5500

