EKOL SUPERPRESTIGE BRNO
Název závodu
Statut závodu
Distance hl. závodu
Datum

24. EKOL SUPERPRESTIGE 2016
MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR V OLYMPIJSKÉM TRIATLONU 2016, ČP
1500m plavání, 40km kolo, 10km běh
4.9.2016

Místo, region

Brno, Česká republika
Brněnská přehrada
GPS: 49°13'51.15"N,16°31'6.8"E

Pořadatel

GALANT BRNO s.r.o. a EKOL TEAM o.s., Družstevní 21, 621 00 Brno
Tel. +420 774 497 444
E-mail: kocar@galantbrno.cz
Web: www.galantbrno.cz

Ředitel závodu, kontakt
Přihlášky

Ladislav Dvořák, dvorka@email.cz
Přihlášení závodníků probíhá on-line prostřednictvím elektronického formuláře na stránkách
CzechTriatlonSeries.cz
Uzávěrka přihlášek 31.8.2016

Startovné

Sprint triatlon – ČP dorost, ČP junioři, Open muži/ženy
300,-Kč
Olympijský triatlon - MČR muži/ženy
500,-Kč
Závodníkům neregistrovaným v ČTA bude ke startovnému účtováno + 100,- Kč
pozn. Při úhradě startovného do 21.8.2016 obdrží závodník tričko závodu!
Pro zvýhodněné startovné je třeba mít uhrazený členský poplatek ČTA pro rok 2016 a zaplatit
startovné na účet ČTA do 31.8.2016. Rozhodující je den připsání platby na účet ČTA.
Pozn. Přihláška bude platná v okamžiku připsání startovného na účet ČTA pod správným
variabilním symbolem. Pro špatně uvedený variabilní symbol nebude platba přiřazena.
Hromadné platby je nutné předem domluvit.
Startovným se rozumí služby poskytnuté pořadatelem v souvislosti s organizací závodu.

Prezentace

Kategorie, distance, časy
startů

Tratě- popis

Hotel SANTON +++
Adresa: Přístavní 1064/38, 635 00 Brno-Bystrc
GPS: 49°13'51.15"N,16°31'6.8"E
Hotel Santon je umístěn cca 100 metrů od startu a cíle závodu
Kategorie
Dorost 16-17
Junioři 18-19
Open
MČR

Ročník narození
2000-99
1998-97
2000 a starší
1996 a starší

Plavání [km]
0,75
0,75
0,75
1,5

Kolo [km]
20
20
20
40

Běh [km]
5
5
5
10

Dorost, Junioři – ČP v triatlonu
Muži/Ženy – Finále KEPÁK Jihomoravské triatlonové ligy 2016, Open závod
- 0,75 km plavání (Brněnská přehrada, 1 okruh, start skokem z mola)
- 20 km cyklistika (zvlněný terén, 3 okruhy, uzavřená trať)
- 5 km běh (mírně zvlněný terén, 2 okruhy)
Muži/Ženy - EKOL SUPERPRESTIGE 2016, MČR v OH triatlonu
- 1,5 km plavání (Brněnská přehrada, 2 x okruh 750 m, start skokem z mola)
- 40 km cyklistika (zvlněný terén, 6 okruhů, uzavřená trať)
- 10 km běh (mírně zvlněný terén, 3 okruhy)
Mapy tratí závodu na: http://www.galantbrno.cz/ekol-superprestige/propozice

Pravidla

1.
2.

Závodí se podle pravidel ČTA, soutěžní směrnice 2016 a oficiálního programu závodu.
Každý účastník se závodu účastní na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody
účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných
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technických změn oproti rozpisu závodu z důvodů nepředvídatelných okolností.
Pořadatel má právo omezit počet startujících.
Trať cyklistiky bude uzavřena. Nebezpečná místa na celé trati budou zajištěna policisty
a pořadateli. Závodníci jsou však povinni dodržovat pravidla silničního provozu!
5. Pokud bude závodník v hlavním závodě na trati cyklistiky dojet prvním závodníkem o
jeden okruh, je povinen okamžitě odstoupit ze závodu!
Neděle 4.9.2016
3.
4.

Časový harmonogram

9:00 - 11:00
10:00 - 10:50
10:50
11:00
12:40
12:50
13:00
14:15 - 14:45
14:20
14:45
15:00
15:08
17:40
17:15 - 17:30
Občerstvení
Lékařské zajištění
Ceny

ano
ano
FINANČNÍ CENY
Muži - MČR absolutní pořadí
Ženy - MČR absolutní pořadí
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Celkově

Prezentace závodníků - kancelář závodu, hotel Santon
Ukládání věcí do depa – dorost, junioři/ky a open
Rozprava před startem - dorostenky a juniorky
START - dorostenky + juniorky + ženy Open
Předpokládané ukončení závodu
Rozprava před startem - dorost a junioři
START - dorostenci + junioři + muži Open
Ukládání věcí do depa pro kategorii mužů a žen
Předpokládané ukončení závodu dorost a junioři
Rozprava před startem - ženy + muži
START - ženy - EKOL SUPERPRESTIGE 2016
START - muži - EKOL SUPERPRESTIGE 2016
Předpokládané ukončení závodu Ekol Superprestige
Vyhlášení vítězů všech kategorií na pódiu

Muži/Kč
12.000,10.000,8.000,6.000,4.000,3.000,2.500,2.000,1.500,1.000,50.000,-

Ženy/Kč
10.000,8.000,6.000,3.000,2.000,1.000,30.000,-

Uvedené finanční ceny podléhají zdanění dle platných právních předpisů. Podmínkou vyplacení finančních
odměn je účast na slavnostním vyhlášení výsledků.

Ve všech kategoriích obdrží první 3 závodníci věcné ceny a poháry.
Rozhodčí
Výsledky
Technický delegát
Pojištění

Radana Novakova
Sportovní servis.cz (Apachi)
Petr Neumann
ano

CzechTriseries.cz

