TRIATLON SENOHRABY
STATUT ZÁVODU :

DATUM:
MÍSTO KONÁNÍ:
POŘADATEL:
ŘEDITEL ZÁVODU:
PŘIHLÁŠKY:

Otevřený závod a závod seriálu Středočeský pohár mládeže v triatlonu.
Závod je zařazen do projektu ČUS SPORTUJ S NÁMI 2018

Neděle 17. 6. 2018
EA Hotelový resort SEN , Senohraby , Malostranská 344
TJ Sokol Senohraby, U Hřiště 272, 25166, Senohraby
ve spolupráci s EA Hotelový resort SEN
Petr Štolba, tel.777321339, p.stolba@email.cz
předem on-line do 14.6.2018 na www.czechtriseries.cz
na místě omezeně do počtu volných míst v kategorii

STARTOVNÉ: Platba pouze při prezentaci: Předem přihlášení : 100,- (registrovaní v ČTA 70,-). Přihlášení na
místě - možné do počtu volných míst v kategorii : 150,KATEGORIE:

ŽACTVO (vždy kategorie chlapci a dívky)
Žáci
8 let 2010
Žáci
9 let 2009
Žáci 10-11 let 2008-2007
Žactvo mladší 12-13 let - 2006-2005
Žactvo starší 14-15 let - 2004-2003

TRATĚ:
plavání 40m – kolo 1500m – běh 750m
plavání 40m – kolo 1500m – běh 750m
plavání 80m – kolo 1500m – běh 750m
plavání 120m – kolo 3500m – běh1500m
plavání 160m – kolo 3500m – běh 1500m

ČASOVÝ PROGRAM: 8.30 – 9.30 Prezentace žactvo (2003-2006)
8.30 – 9.50 Prezentace žáci (2007-2010)
9.45 – 9.55 uložení kol do depa kat 14-15 let a pak vždy před startem své kategorie
10.00
Rozprava – popis tratí a výklad pravidel vzhledem k počtu startujících
10.15
Starty žactvo 14-15, 12-13 let
(od nejstarších - dle počtu přihlášených se upřesní při rozpravě)
11.15
Starty žáci 10-11, 9, 8 let
(od nejstarších - dle počtu přihlášených se upřesní při rozpravě )
10.15 -12.00 Prezentace miniduatlon . Start miniduatlonu cca 13 hod
CENY:

Vyhlášení výsledků po skončení poslední kategorie
První tři v kategorii obdrží medaile a věcné ceny, dárek všichni účastníci.
Pořadatel si vyhrazuje právo nepředat věcnou odměnu závodníkovi, který se nedostaví
na vyhlášení závodů

DOPROVODNÉ AKCE:

„MINI“ DUATLON SENOHRABY

Pro nejmenší: ihned po skončení hlavního závodu bude v areálu hotelu SEN uspořádán „MINI“duatlon
Kategorie : 2011-12, 2013 a mladší. Přihlášení na místě. Startovné 50,- Tratě: běh +kolo+ běh - v zahradě EA
Hotelového resortu SEN , v depu za pomoci rodičů
Více na : WWW.SOSE.CZ
PODMÍNKY A PRAVIDLA TRIATLONOVÉHO ZÁVODU:
 Závodí se dle propozic závodu a rozpravy před závodem. Každý závodník startuje na vlastní
nebezpečí, pořadatel nepřebírá za žádného účastníka zodpovědnost za jakékoliv újmy na zdraví a
majetku. U nezletilých závodníků je dán souhlas zákonného zástupce odesláním elektronické
přihlášky, u písemné přihlášky jejím podpisem
 Žádný závodník nesmí ohrožovat své okolí ani jiné účastníky
 Pořadatel má právo program změnit nebo i zrušit, pokud mu v tom brání překážka, jež nastala
nezávisle na vůli pořadatele a brání mu ve splnění jeho povinnosti, jestliže nelze rozumně
předpokládat, že by pořadatel tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal a že by
pořadatel v době vzniku závazku tuto překážku předpovídal
 Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti časovému programu a rozpisu tratí
závodu z důvodu počtu účastníků nebo jiných nepředvídatelných událostí, počet závodníků je
vzhledem k propustnosti plaveckého bazénu omezen.
 Počet parkovacích míst v areálu hotelu SEN omezen
 Závod je složen ze tří na sebe navazujících částí – plavání (v plaveckém bazénu hotelu SEN – 20m)
-kolo (povoleno pouze horské/ trekové kolo, -tratě cyklistiky vedou po zpevněné štěrkové cestě,
asfaltu a louce, jízda v depu zakázána, po celou dobu cyklistické části musí mít závodník nasazenou a
připnutou helmu) – běh (okolí hotelu SEN – zpevněné cesty, asfalt).
 V depu u žákovských kategorií povolena pomoc pouze od pořadatelů
 Vítězem se stává ten závodník, který v příslušné kategorii doběhne do cíle jako první (nebo dle času,
pokud bude jednotlivá kategorie vzhledem k velkému počtu přihlášených a omezené propustnosti
bazénu rodělena)
GENERÁLNÍ PARTNER:

PARTNEŘI ZÁVODU:

