Super Sprint triatlon Zlín 2021
Super Sprint Triatlon Zlín 2021 je městským super sprint triatlonový závod v centru Zlína. Závod je součástí
Českého poháru Triatlon Czechtriseries.
Termín závodu: 25. – 26. 9. 2021
sobota 25.9. – super sprint
neděle 26.9. – štafety, děti 8 - 11let + OPEN závod veřejnosti
Status závodu: Český pohár v triatlonu, Český pohár a Mistrovství republiky čtyřčlenných smíšených štafet,
dětské závody, závod pro veřejnost
Místo závodu: atletický stadion Zlín / prezence, šatny, organizační štáb, zázemí pro závodníky, občerstvení/
Ceny: Finanční odměny 30.000,- Kč, věcné ceny dle možností pořadatele

Tratě závodu
•
•
•
•
•

Intervalový závod: 200m - 4,5km - 1,2km
Vyřazovací a Finálový závod: 250m - 6km - 1,6km
Tříčlenné štafety žáci 12-15 let: 100m - 3km - 0,8km
Tříčlenné štafety dospělí 16-60+let: 200m - 4,5km - 1,2km
děti + OPEN závod veřejnosti: 50m - 1,5km - 0,8km

Plavání – proběhne na venkovním 25m bazénu Lázní Zlín v osmi drahách, v každé dráze 2 závodníci,
celkem ve vodě 16 závodníků. Start skokem do vody z břehu. Z vody se vylézá stejnou stranou jako při
startu a přebíhá se do cyklistického depa. Plavání bez neoprenu.
Cyklistika – z depa se vyjíždí na uzavřený 1,5 km dlouhý cyklistický okruh rovinkou, dále stoupání po
kostkách, následuje technická pasáž, technický sjezd a rovinka okolo depa. Cyklistická trasa je během
závodu uzavřena.
Běh – běžecká část začíná výběhem z depa po rovině ve směru cyklistického okruhu a následné odbočení
vlevo okolo správní budovy atletického stadiónu na tartanový oval do vytyčených okruhů.

Kategorie závodu Super Sprint
•
•
•
•
•

žáci mladší 12 – 13 let - 2008-2009
žáci starší 14 – 15 let - 2006-2007
dorost 16 – 17 let - 2004-2005
junioři 18 – 19 let - 2002-2003
dospělí 20-29 let - 2001-1992; dospělí 30-39 let - 1991-1982; dospělí 40-49 let - 1981-1972; dospělí
50-59 let - 1971-1962; dospělí 60 let a starší - 1961+
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Kategorie závodu veřejnosti OPEN
•
•
•

do 20 let (2009 – 2001)
do 40 let (2000 – 1981)
nad 40 let (1980 a starší)

Kategorie závodu štafet
•
•

kategorie I. - mládež 12 – 15 let
kategorie II. - dospělí 16 – 60+ let
tři členové – 1x žena + 2x muž, pořadí startu – muž, žena, muž

Startovné závodu Super Sprint Triatlon
•
•
•
•

člen ČTA- žáci 200,-; dorost, junioři 500,-; ostatní 600,- (platba předem), při platbě na místě se
startovné zvyšuje o 100,nečlen ČTA – žáci 300,-; dorost, junioři 600,-; ostatní 700,- (platba předem), při platbě na místě se
startovné zvyšuje o 100,děti 8-11 let – 100,- při přihlášení předem, 200,- přihlášení na místě
OPEN závod veřejnosti – mládež do 18 let – 300,-, dospělí - 600,- (platba předem), při platbě na
místě se startovné zvyšuje o 100,-

Startovné závodu štafet
•
•

kategorie I. - pro členy ČTA 500,-; pro nečleny ČTA 600,-, (platba předem), při platbě na místě se
startovné zvyšuje o 100,kategorie II. - pro členy ČTA 1000,-; pro nečleny ČTA 1200,- (platba předem), při platbě na místě se
startovné zvyšuje o 100,-

Startovné se hradí na účet pořadatele - 223208917/0300. Klubům vystavíme na požádání hromadnou
fakturu.

Přihlášky
Registrace online přes www.czechtriseries.cz ; závod OPEN - ZDE
Po uzávěrce má právo pořadatel rozhodnout o přijetí závodníka, uzávěrka 20. září 2021

Propozice Super Sprint
Závod se řídí pravidly ČTA, Soutěžní směrnicí pro rok 2021 a ustanovení tohoto rozpisu. Každý účastník se
závodu účastní na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené.
Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodů nepředvídatelných
okolností. Každý závodník musí mít měřící čip, který určuje výsledný čas. Každý závodník musí mít na sobě
vyznačeno startovní číslo na rameni či předloktí a na noze, startovní číslo musí mít na kole pod sedlovkou a
na cyklistické helmě, při běžecké části musí být startovní číslo zepředu.
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Nejdříve závodníci absolvují Intervalový závod, takzvanou rozjížďku. Startovat se bude dle náhodného
rozlosování, které řídí pořadatel. Startuje se intervalově po 15 vteřinách. Výsledky jsou určující pro nasazení
do skupin v následném Vyřazovacím závodu. U žákovských kategorií (12-15 let) závod končí a konečné
pořadí určuje body získané do Českého poháru.
Nasazení do skupin ve Vyřazovacím závodu se bude řídit dle výsledku v rozjížďce a dle počtu skupin.
Přitom ve skupině bude startovat maximálně 16 závodníků.
První a druhou skupinu bude tvořit 32 nejrychlejších závodníků z rozjížděk. Do první půjdou umístění na
lichém místě (1., 3., 5. až do 31. místa) do druhé na sudém místě (2., 4., 6., až do 32. místa). Do třetí a
dalších rozjížděk půjdou závodníci od 33. místa a opět vždy do skupiny o 16 závodnících.
Muži a ženy budou rozděleni do samostatných skupin. Čím lepší výsledek z rozjížďky, tím lepší dráha
v plavecké části. Výsledné časy po skupinovém závodu budou rozhodovat o získání bodů do českého
poháru.
Po Vyřazovacím závodu bude následovat Finálový závod A a B, opět 16tičlenné skupiny. Do Finále A
postoupí šest nejlepších z první a druhé skupiny vyřazovacího závodu, dalších čtyři podle času. Do Finále B
postoupí ostatní závodníci z prvních dvou rozjížděk. Finále A rozhodne o vítězi Super Sprint triatlonu Zlín
2021.
Pro pořadí do Českého poháru rozhoduje čas z Vyřazovacího závodu. Pořadí ve věkových kategoriích bude
určen z absolutního pořadí Super Sprintu.
Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nedostatku času zrušit start Finále B. Pořadí od 17. místa by pak bylo
určeno pořadím po Vyřazovacím závodu.

Propozice štafety
Distance štafet jsou dle kategorií. Mládež do 15ti let (I. kategorie) - plavání 100m, cyklistika 3km, běh
0,8km. Mládež a dospělí od 16ti let (II. Kategorie) – plavání 200m, cyklistika 4,5km, běh 1,2km.
Štafetu tvoří vždy tři různí závodníci – žena a dva muži. Pořadí startujících je vždy v pořadí muž, žena, muž.
Počet štafet je maximálně 16 pro danou kategorii. Pokud se nenaplní počet štafet mohou kluby nominovat
do kategorie i více štafet. O případném zařazení další klubové štafety rozhoduje umístění daného klubu
v Českém poháru OT Czechtriseries za rok 2021. Dále může být štafeta i neklubová, pak se ale její výsledek
nezapočítává do výsledku klubů Českého poháru.
První členové štafety budou do plaveckého bazénu nasazeni do výhodnějších drah od středu bazénu ke kraji.
O nasazení rozhoduje umístění klubu v Českém poháru OT Czechtriseries za rok 2021. Další členové štafety
budou během závodu již pouštění do nejbližší volné dráhy. Předávací štafetová zóna bude vytýčená v úseku
na oválu tartanové dráhy. Štafetový kolík představuje měřící čip.

Propozice Děti + veřejnost OPEN
Děti + OPEN závod veřejnosti - 50m - 1,5km - 0,8km. Všichni přihlášení závodníci všech kategorií startují
do plavecké části intervalově s odstupem 15 sekund. Nejdříve startují děti 8-11 let a následuje ostatní
veřejnost. Výsledný čas v cíli intervalového závodu je konečným časem pro výsledkovou listinu.
Titan sport club, z.s., info@titantrilife.cz

Praktické informace pro účastníky a diváky
Trasa cyklistické části je během závodu uzavřená pro veřejnou dopravu. Zcela uzavřena je ulice Hradská,
kde je umístěno depo pro kola.
Zázemí pro závodníky a týmy je v areálu atletického stadionu.
Doporučená parkoviště: náměstí Práce pod Obchodním domem, u Velkého kina, parkoviště ulice Březnická.
Parkování u plaveckého bazénu a na cyklistickém okruhu není možné!
Doporučené ubytování: www.utb.cz/kmz, kratinova@kmz.utb.czwww.ubytovna.zlinsko.com,
577210614, ubytovna@zlinsko.com

Časový harmonogram
Pátek 24. 9. 2021
18:00 - 19:00 – Prezence závodníků

Časový harmonogram
Sobota 25. 9. 2021
9:00 – 11:00 – Prezence závodníků
10:00 – 11:30 - rozplavání, ukládání kol do depa
11:40 – rozprava Super Sprint Intervalového závodu
12:00 - START Intervalového závodu – dospělí, junioři, dorost, žáci
13:45 - odběr kol z depa žáci po ukončení Intervalového závodu
14:00 – 14:30 – kontrola a uložení kol depo pro Vyřazovací závod
14:40 – Rozprava Super Sprint Vyřazovacího závodu
15:00 – START Vyřazovacího závodu – skupina 1. ženy, 1. muži, 2. ženy, 2. muži, atd.
16:30 – Super Sprint Finálový závod proběhne do 15 minut po ukončení Vyřazovacího závodu v pořadí
1.ženy, 2.muži
18:00 – slavnostní vyhlášení Super Sprint triatlon Zlín 2021
18:00 – 19:00 - prezentace štafet + závod Open

Neděle 26. 9. 2021
7:00 – 8:00 - prezentace štafety
7:30 - 8:30 - rozplavání, ukládání kol do depa štafety
8:30 - rozprava závodu štafet
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9:00 - START štafet mládež
10:30 - START štafet dospělí
9:00 – 10:30 - prezentace děti 8 – 11 let + závod veřejnosti OPEN
11:20 – odběr kol z depa štafety dospělí, uložení kol OPEN + děti
11:30 - rozprava závodu veřejnosti OPEN + děti
11:45 - START intervalového závodu děti 8-11 let + veřejnost OPEN
12:45 – vyhlášení závodu štafet
13:00 – vyhlášení závodu dětí, OPEN závodu pro veřejnost
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