Statut:

7. závod Českého poháru v dlouhém triatlonu a duatlonu FORD CZECHMAN TOUR 2017
Mistrovství ČR v dlouhém duatlonu
Vložený závod dospělích v krátkém duatlonu
4. závod Středočeského poháru mládeže v duatlonu
Vložené dětské závody v duatlonu

Pořadatel:

Tri klub Příbram

261 01 Příbram V, Zdaboř 438

info@triklubpribram.cz

Organizační
výbor:

ředitel závodu
hlavní rozhodčí
technický delegát

Eliáš Radek
Petr Müller
Petr Neumann

eliasradek@seznam.cz
petr.muller@email.cz
petr.neumann@triatlon.cz

Web:

www.klasikduatlon.cz, www.triklubpribram.cz, www.czechtriseries.cz

Místo:

Příbram - areál Nový rybník

Termín:

16.9. 2017

Kategorie
a tratě:

Hlavní závod 5 - 60 - 15 km

mob. 603 293 362
mob. 606 539 292

1. běh - 5 km
2x 2,5 km

kolo - 60 km
6x 10 km

2. běh - 15 km
6x 2,5 km

- jednotlivci po 5 letech od M/Ž 18-19 (1998-1999) až po M/Ž 60 (1957 a více)
- absolutní pořadí M/Ž
- kluby
- štafety (maximálně 3 členné, střídání členů libovolné)
Vložený závod 5 - 20 - 5 km

1. běh - 5 km
2x 2,5 km

kolo - 20 km
2x 10 km

2. běh - 5 km
2x 2,5 km

- jednotlivci M/Ž od 15 let (15 - 19, 20 - 29, 30 - 39, 40 - 49, nad 50 let)
Žákovské a dětské závody
- R8
žáci
do 8 let
- R9
žáci
9 let
- R10 žáci
10 - 11 let
-M
žáci mladší
12 - 13 let
-N
žákyně mladší 12 - 13 let
-O
žáci starší
14 - 15 let
-P
žákyně starší
14 - 15 let
(povolena jsou silniční i horská kola)

2009 a mladší
2008
2006 - 2007
2004 - 2005
2004 - 2005
2002 - 2003
2002 - 2003

1. běh
300 m
600 m
600 m
1,5 km
1,5 km
2,5 km
2,5 km

kolo (silnice)
2 km
2 km
4 km
6 km
6 km
9 km
9 km

2. běh
300 m
300 m
600 m
1,5 km
1,5 km
1,5 km
1,5 km

Přihlášky:

Přihlášení předem
hlavní závod
vložený závod
Přihlášení na místě

Startovné:

Hlavní závod:
přihlášení předem člen ČTA
přihlášení předem nečlen ČTA
přihlášení na místě
štafety

750,- Kč
850,- Kč
1.000,- Kč
1.800,- Kč

č. účtu 51-8090710247/0100
č. účtu 51-8090710247/0100

Vložený závod:
s tričkem (přihlášení předem)
bez trička (na místě i předem)

400,- Kč
300,- Kč

č. účtu 51-8090710247/0100

do 7.9. 2017
www.czechtriseries.cz
www.triklubpribram.cz
hlavní a vložený závod do 11.30 h
děti do 30 min před startem své kategorie

(v ceně je pamětní medaile, občerstvení při a po závodě, tričko pro předem přihlášené, u štafet všichni členové)

(v ceně je občerstvení při a po závodě, tričko pro ty, kteří si objednali)

Dětské závody:
přihlášení na místě

50,- Kč

(v ceně je občerstvení po závodě)

Časový plán:

Hlavní /vložený závod:
prezentace
ukládání kol do depa
poučení
start
hlavní závod
vložený závod

8.00 - 11.30 h
10.00 - 12.00 h
12.10 h v místě startu
12.30 h
12.35 h

vyhlášení výsledků
Dětské závody:
prezentace
poučení
start

vyhlášení výsledků

17.30 h
od 8.00 h - do 30 min před startem každé kategorie
před startem každé kategorie v místě startu
R8
9.00 h
R9
9.20 h
R10
9.50 h
M,N
10.30 h
O,P
11.15 h
12.45 h

Parkování:

parkoviště na asfaltových tenisových kurtech u minigolfu a Drupolu viz mapa prostoru

Ubytování:

ubytovny a hotely - Hotel U Milína, Zimní stadión, Aquapark, Marila, Belveder, Hrozen, Minerál a další

Protesty:

Písemně soutěžnímu výboru s vkladem 200,-Kč nejpozději 15 min. po vyvěšení neoficiálních výsledků.
Zamítnutí protestu propadá vklad ve prospěchu pořadatele.

Ceny:

Finanční ceny:

v hlavním závodě bude celkem rozděleno 30.000,- Kč v absolutním pořadí
Muži
Ženy
Teamy
Štafety
1.
5.000
5.000
2.500
2.500
2.
3.000
3.000
1.500
1.500
3.
2.000
2.000
1.000
1.000
Finanční ceny budou vyplaceny v souladu se Zákonem č. 586/1992 Sb. O daních z příjmů
v platném znění. Podmínkou výplaty finančních cen je účast závodníka na vyhlášení výsledků

Věcné ceny:
Další
ustanovení:

pro všechny účastníky medaile, diplomy, trička pro předem přihlášené,
další věcné ceny dle možností partnerů

- všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí
- na cyklistickou část je povinná přilba (všechny závody včetně dětských)
- na trati cyklistiky budou nebezpečná místa zajištěna policisty a pořadateli
- cyklistická část hlavního a vloženého závodu je vedena po částečně uzavřené silnici,
závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu, pokynů policie a pořadatelů
- trasy dětských závodů kategorií R8 - R10 jsou pouze v areálu Nového rybníku bez silničního provozu,
trasy cyklistiky kategorií M,N,O,P jsou po zcela uzavřených silnicích v okolí Nového rybníka
- závod je zdravotnicky zajištěn
- jízda v háku v hlavním a vloženém závodě není povolena
- ostatní pravidla viz všeobecná pravidla Českého svazu triatlonu

