„Oficiální partner České triatlonové asociace“

„Aquatlon do škol 2018“
Otevřený závod pro Plzeňský kraj – věkové kategorie
Datum konání:
Místo konání:

pátek 1. června 2018
Plzeň, Bolevecký rybník, pláž Ostende a okolí

Pořadatel:

Triatlon Plzeň
ve spolupráci s Krajským triatlonovým svazem Plzeňského kraje
ve spolupráci s Okresní radou AŠSK Plzeň město
předem do 28.5. 2018
Plzeň, Bolevecký rybník, pláž Ostende
Před startem kategorie
Bolevecký rybník
(hromadný start po kategoriích, délka dle kategorie)
cesty v okolí Boleveckého rybníka
(povrch asfalt a štěrkové cesty v lese)
Jan Řehula, 773005400, jan@rehula.training

Přihlášky:
Prezentace:
Rozprava k závodníkům:
Plavání:
Běh:
Kontakt a informace:

Milan Ungr: 608552881, 3atlon@email.cz

Kategorie a tratě:
Kategorie
Žáci 8 let
Žáci 9 let
Žáci 10-11 let
Žactvo mladší 12-13
Žactvo starší 14-15
Dorost 16-17
Junioři 18-20

Ročník narození
2010
2009
2007-08
2005-06
2003-04
2001-02
1998-00

plavaní
50 m
50 m
100 m
200 m
200 m
200 m
200 m

běh
600 m
600 m
1000 m
1200 m
1200 m
1500 m
1500 m

Orientační časový program:
9:00
9.50
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:15

prezence
zahájení závodu
start kategorie 8, 9 let
start kategorie 10-11 let
start kategorie 12-13 let
start kategorie 14-15 let
start kategorie 16-17 let, 18-20 let
konec závodu
vyhlášení výsledků

Upozornění:
Časový program je orientační a může být upraven podle počtu závodníků.
Předpokládaný limit celkového počtu závodníků je 250. Po naplnění limitu počtu startujících bude řešena
možnost jeho navýšení dle struktury přihlášených, například určení maximálního počtu závodníků
v jednotlivých kategoriích nebo rozdělení závodu dané kategorie do více vln.
Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy počtu startujících na základě organizačních možností závodu.

Přihlášky:
Předem na www.czechtriseries.cz do 28.5.2018 (v případě potřeby bude umožněno vyplnit přihlášky i po
tomto termínu). Vzor přihlášky na www.czechtriseries.cz je v příloze, tučné položky jsou povinné.
Kopii přihlášky Vzor č.1 (viz příloha) zaslat na 3atlon@email.cz, originál přihlášky Vzor č.1 (viz příloha)
s potvrzením ředitelství školy odevzdají vedoucí družstev při prezenci.
Dotazy k přihláškám na 608 552 881 nebo 3atlon@email.cz.

Startovné:
Startovné se neplatí.

Pravidla:
Závod je složen ze dvou na sebe plynule navazujících disciplín s přezutím na běh v depu po výběhu
z vody.
Zahajuje se plaváním a končí během.
Start plavání hromadný, start po kategoriích.
Čas se měří od odstartování závodu.
Předpoklad je využití čipové časomíry tzn., že závodníci budou mít na noze pásek s čipem.
Plavání: Ve Velkém Boleveckém rybníce. Hromadný start.
Depo: Po výběhu z plavání si závodník v depu odloží plavecké brýle, případně plaveckou čepici, obuje
předem připravené boty na běh a vezme startovní číslo (číslo musí být umístěno viditelně vepředu) a vyrazí
na běh. Při výběhu z depa musí být horní část trupu zahalena. Doporučené oblečení u chlapců triatlonová
kombinéza, u dívek triatlonová kombinéze nebo jednodílné plavky. U chlapců, kteří budou plavat
v klasických plavkách, nebo dívky v dvojdílných plavkách je nutné na běh tílko nebo tričko. Startovní číslo
může být připevněno na gumové pásce (beltu) kolem pasu nebo zepředu na tričku.
Běh: Běh navazuje na plavání a depo. Délka dle kategorie
Vítězem se stává ten závodník, který v příslušné kategorii doběhne do cíle běhu jako první.
Závod je vypsán jako soutěž jednotlivců (po kategoriích) a soutěž školních družstev (pro kategorie 10-11
let, 12-13 let, 14-15 let a střední školy 16-20 let).
Pořadí jednotlivců v příslušné kategorii je dáno pořadím, jak doběhnou do cíle.
Z výsledků jednotlivců se vyhodnotí pořadí družstev (škol).
Do pořadí družstev se započítávají vždy 3 nejlepší závodníci družstva. (Pokud by družstvo mělo po
dokončení závodu méně než 3 závodníky pro pořadí družstev, budou se hodnotit pouze v soutěži
jednotlivců.) První závodník obdrží jeden bod, druhý dva atd. O pořadí družstev rozhodne součet bodů za
umístění. Vyhrává družstvo s nejnižším součtem umístění. V případě rovnosti bodů rozhodne umístění
nejlepšího jednotlivce družstva.
Příslušnost do věkové kategorie je dána ročníkem narození bez ohledu na měsíc narození.
Příklad: Žáci 12-13 let jsou závodníci ročník narození 2005 – 2006 (narození od 1.1.2005 do 31.12.2006).
Soutěží se přiměřeně dle pravidel České triatlonové asociace (ČTA) (www.triatlon.cz).

Podmínky závodu:
- závodník startuje za školu, kterou navštěvuje
- u nezletilých závodníků souhlasí se startem navštěvovaná škola (viz. přihláška formulář Vzor č.1 ) nebo
v odůvodněných případech závodník předloží souhlas zákonného zástupce se startem
- závodníci i jejich doprovod nebudou nijak omezovat průběh závodu, jsou povinni dbát na bezpečnost,
dodržovat pokyny pořadatelů, případně pracovníků SVSMP, kempu Bolevak Lake nebo občerstvení
Bolevak Point na Ostende, ctít pravidla slušného chování a nesou veškerou odpovědnost za škodu, kterou
způsobí sobě, pořadateli nebo třetí osobě.
- v případě foto a video dokumentace z průběhu závodu, každý účastník (závodníci či jejich doprovod)
dávají souhlas s pořizování zvukových a obrazových záznamů pro potřeby dokumentace závodu a
případné prezentace závodu v médiích.

V Plzni dne 27.4.2018

Jan Řehula, ředitel závodu

Vzor přihlášky na www.czechtriseries.cz pro závod
„Aquatlon do škol“ Plzeň, 1.6.2018
Online přihláška k závodu. Povinná pole jsou označena tučně a s hvězdičkou.
Jméno*:
Příjmení*:
Datum narození*:
DD

MM

YYYY

Pohlaví*:
Vyberte:

Země*:
CZE - Česká republika

Město:
Sportovní klub:
Mobil*:
E-mail*:
Odhad času plavání*:
00

00

Adresa trvalého bydliště
Ulice a č.p.*:
Město*:
PSČ*:
Kraj*:
Vyberte:

Stát*:
CZE - Česká republika

Vzkaz pro pořadatele

*) Povinná pole

vepsat hlavně školu a případně kategorii

Formulář Vzor č. 1

Částkova 78, 326 00 Plzeň, tel: 377 468 111, 201,
fax: 377 468 509, IČ: 49777700, č.ú. 1013046264/5500

Prezenční listina soutěžících ve sportovních soutěžích
Název soutěže: … Aquatlon do škol ...

Postupové kolo: Krajské

Místo konání: … Plzeň …

Datum konání: … …1.6.2018...

Škola, adresa školy: ……………………………………......................................................
nepovinné

Poř.
číslo

Jméno a příjmení
soutěžícího

Datum
narození

Kategorie

Čas plavání
(pro danou kategorii)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Jméno, příjmení a adresa vedoucího družstva (pedagogického doprovodu):
……………………………………………………………………………

V……………….............. dne:………………………...........
Ředitelství školy potvrzuje, že žáci a žákyně uvedené na soupisce jsou žáky
denního studia školy, uvedeného věku a nikdo z uvedených žáků není osvobozen
od TV a nemá III. nebo IV. zdravotní klasifikaci.

Razítko a podpis ředitelství školy:

