PROPOZICE ZÁVODU
DATUM A MÍSTO KONÁNÍ:
2. září 2018, Hrádek nad Nisou, rekreační areál Kristýna, Lužické hory
POŘADATEL:
Outdoor Challenge, z. s. (http://www.triatlon-hradek.cz/, https://www.facebook.com/triatlonhradek)
Svornosti 1000, Liberec XXX – Vratislavice n. Nisou, 463 11, IČO: 22841687, ředitel závodu: Stanislav Dvořan (e-mail: info@triatlon-hradek.cz)
VYHLÁŠENÉ ZÁVODY (popis je uveden vždy pod tabulkou příslušného závodu):

STARTOVNÉ
Jednotlivci:
Přihláška a platba do 30. června: 500 Kč.
Přihláška a platba od 1. července do 27. srpna: 600 Kč.
Přihláška a platba na místě: 750 Kč.
Štafety:
Přihláška a platba do 30. června: 800 Kč.
Přihláška a platba od 1. července do 27. srpna: 900 Kč.
Přihláška a platba na místě: 1050 Kč.
Členové ČTA s licencí 2018:
Přihláška a platba do 30. června: 450 Kč.
Přihláška a platba od 1. července do 27. srpna: 550 Kč.
Přihláška a platba od 30. srpna a na místě: 750 Kč.
STARTOVNÉ OBSAHUJE
















účastnický dárek – ručník z mikrovlákna BornToSwim (140 x 70 cm) v hodnotě 360 Kč (u štafet 3x)
koncert (1. 9.)
zvýhodněné ceny pamětních předmětů (pouze při on-line přihlášení)
možnost volby “pojištění při neúčasti v závodě” (při odhlášení ze závodu do 29.8. bude startovné vráceno v plné výši)
kvalitní silikonovou plaveckou čepici
balíček se startovními čísly (+ pásky a guma), dárky od sponzorů
měření časů a vyhotovení výsledků čipovou technologií
bohaté občerstvení v cíli: hlavní jídlo, pivo nebo limo, voda, cola, ionťák, ovoce, müsli tyčinky, sušenky, koláče, pečivo
účast v tombole
zdravotní službu
mytí kol (v případě potřeby)
kupon na masáž
parkování (pro předem přihlášené, startovné obdržené do 29. 8.)
kupon na sprchu
startovní čísla se svým jménem (pro předem přihlášené, startovné obdržené do 29. 8.)

PRAVIDLA
Závodí se dle aktuálně platných pravidel České triatlonové asociace (k nahlédnutí u prezentace a ke stažení na www.triatlon.cz)
ZDRAVOTNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ
Profesionální záchranáři na tratích, lékaři v cíli
CENY
Prvních 5 ŽEN a prvních 5 MUŽŮ v absolutním pořadí hlavního závodu obdrží originální skleněné medaile
První tři v každé kategorii obdrží věcné ceny
ORGANIZACE
Parkování je možné na parkovacích místech u vjezdu do rekreačního areálu Kristýna
Ubytovací kapacity přímo v areálu v chatkách (více info http://www.autocampkristyna.cz/). Můžete tak přijet dříve a aklimatizovat se, případně si projet tratě.
Závod je součástí série Triatlon Cup Rohozec, partnerským závodem ČTA a koná se pod záštitou hejtmana Libereckého kraje.

STARTOVNÉ
Přihláška a platba do 27. srpna: 150 Kč.
Přihláška a platba na místě: 300 Kč.
Členové ČTA s licencí 2018:
Přihláška a platba do 27. srpna: 100 Kč.
Přihláška a platba na místě: 300 Kč.

STARTOVNÉ OBSAHUJE











účastnický dárek – ručník z mikrovlákna BornToSwim (100 x 50 cm) v hodnotě 210 Kč
balíček se startovními čísly (+ pásky a guma), dárky od sponzorů
zvýhodněné ceny pamětních předmětů (pouze při on-line přihlášení)
možnost volby “pojištění” při neúčasti v závodě (při odhlášení ze závodu do 29.8. bude startovné vráceno v plné výši)
měření časů a vyhotovení výsledků čipovou technologií
občerstvení v cíli: voda, cola, ionťák, ovoce, müsli tyčinky, sušenky, koláče, pečivo
účast v tombole
zdravotní službu
mytí kol (v případě potřeby)
startovní čísla se svým jménem (startovné obdržené do 29. 8.)

PRAVIDLA
Závodí se dle aktuálně platných pravidel České triatlonové asociace (k nahlédnutí u prezentace a ke stažení na www.triatlon.cz)
ZDRAVOTNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ
Profesionální záchranáři na tratích, lékaři v cíli

CENY
První tři v každé kategorii obdrží věcné ceny

ORGANIZACE
Parkování je možné na parkovacích místech u vjezdu do rekreačního areálu Kristýna
Ubytovací kapacity přímo v areálu v chatkách (více info http://www.autocampkristyna.cz/). Můžete tak přijet dříve a aklimatizovat se, případně si projet tratě.
Závod se koná se pod záštitou hejtmana Libereckého kraje a má statut Partnerského závodu ČTA.

STARTOVNÉ
Přihláška a platba do 27. srpna: 150 Kč.
Přihláška a platba na místě: 300 Kč.
Členové ČTA s licencí 2018:
Přihláška a platba do 27. srpna: 100 Kč.
Přihláška a platba na místě: 300 Kč.

STARTOVNÉ OBSAHUJE











účastnický dárek – ručník z mikrovlákna BornToSwim (100 x 50 cm) v hodnotě 210 Kč
balíček se startovními čísly (+ pásky a guma), dárky od sponzorů
zvýhodněné ceny pamětních předmětů (pouze při on-line přihlášení)
možnost volby “pojištění” při neúčasti v závodě (při odhlášení ze závodu do 29.8. bude startovné vráceno v plné výši)
měření časů a vyhotovení výsledků čipovou technologií
občerstvení v cíli: voda, cola, ionťák, ovoce, müsli tyčinky, sušenky, koláče, pečivo
účast v tombole
zdravotní službu
mytí kol (v případě potřeby)
startovní čísla se svým jménem (startovné obdržené do 29. 8.)

PRAVIDLA
Závodí se dle aktuálně platných pravidel České triatlonové asociace (k nahlédnutí u prezentace a ke stažení na www.triatlon.cz)
ZDRAVOTNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ
Profesionální záchranáři na tratích, lékaři v cíli

CENY
První tři v každé kategorii obdrží věcné ceny

ORGANIZACE
Parkování je možné na parkovacích místech u vjezdu do rekreačního areálu Kristýna
Ubytovací kapacity přímo v areálu v chatkách (více info http://www.autocampkristyna.cz/). Můžete tak přijet dříve a aklimatizovat se, případně si projet tratě.
Závod se koná se pod záštitou hejtmana Libereckého kraje a má statut Partnerského závodu ČTA.

