PODĚBRADSKÝ TRIATLON

PROPOZICE
STATUT
Otevřený závod a závod série Středočeského poháru mládeže. Závod je podporován z
Grantového programu České triatlonové asociace"Krajské série mládeže a Partnerské závody
2014"
MÍSTO A DATUM KONÁNÍ
Poděbrady 25.5.2014, koupaliště Jezero.
POŘADATEL
Altis, Labe Tri Club
KONTAKTNÍ ADRESA
Jaroslav Formánek, Hellichova 668, 290 01 Poděbrady,
tel.: 608 024 262,
e-mail: jarformanek@seznam.cz
ŘEDITEL ZÁVODU
Ing. Martin Chmelík
KATEGORIE
Žactvo (vždy kat.chlapci a dívky):
Benjamínci 8 let (06)
Benjamínci 9 let (05)
Benjamínci 10 - 11 let (04- 03)
Žáci mladší 12-13 let (roč. 02-01)
Žáci starší 14-15 let (roč. 00-99)
Minitriatlon:
Pro příchozí bez kategorií
Hlavní závod:
J16-19/Jky16-19 (roč. 98-95)
M20-29/Ž20-29 (roč. 94-85)
M30-39/Ž30-39 (roč. 84-75)
M40-49/Ž40-49 (roč. 74-65)
M50+/Ž50+
(roč. 64 a starší)

PREZENTACE
Jezero Poděbrady, viz. příslušný časový pořad.
TRATĚ
Plavecká část:
Plavání bude probíhat na jezeře, s točením kolem bójí ve směru hodinových ručiček,
tedy vpravo.
Cyklistická část žákovských kat. a minitriatlonu (horské kolo):
Cyklistická část je rovinatá a jede se po rovině, dle délky v jednom nebo ve dvou
okruzích po zpevněných, panelové cestě přecházející do lehkého terénu.
Cyklistická část hlavního závodu:
Po nasednutí v bráně jezera se závodníci místní komunikací dostanou na hlavní silnici
směr Praha, po které jedou na otočku u motorestu v Kersku a zpět. Trať je vedena po
hlavní komunikaci, tedy s předností v jízdě. Citlivá místa, kruhové objezdy a otáčka,
bude zabezpečovat policie ČR.
Běžecká část:
Žákovské kategorie mají veden běh po asfaltové silnici podél jezera s otáčkou. Hlavní
závod ve dvou okruzích po zpevněných cestách (panely, asfalt)a minitriatlon v jednom
okruhu podél Labe.
BEBJAMÍNCI

ML. A ST. ŽÁCI

MINI TT

HLAVNÍ ZÁVOD

Plavání (m)

50

300

Kolo (km)

4

6

8

30

Běh (km)

0,9

1,5

3

7

0,300

0,700

CENY
Věcné, v jednotlivých vyhlášených kategoriích a za celkové umístění.
Pořadatel si vyhrazuje právo nepředat věcnou odměnu závodníkovi, který se nedostaví na
vyhlášení výsledků závodu.
PŘIHLÁŠKY
Pro hlavní závod a žákovské kategorie předem na www.czechtriseries.cz.
Termín uzávěrky přihlášek je 19.5.2014. Za přihlášeného se považuje závodník se
zaplaceným startovným. Přihlášení po termínu je možné již pouze na místě s navýšením
startovného a do počtu volných míst.
Přihlášky na Minitriatlon na místě.
Žákovské kategorie, minitriatlon
Hlavní závod

STARTOVNÉ
50 Kč
400 Kč

Startovné se platí předem, na účet 500594319/0800, v.s. datum narození bez teček, do
vzkazu pro příjemce uvést jméno závodníka. Jedna platba = jeden závodník.
Startovné placené hotově, při prezentaci, bude navýšeno o 50%.

Žáci platí startovné při prezentaci. Nepřihlášení předem je budou míz navýšené o 20Kč.
Závodník má při prezentaci povinnost na požádání doložit doklad o zaplacení
startovného (složenka, výpis).

8:30 – 9:20
8:45 – 9:45
9:30
9:45
10:00
10:15
11:00 – 11:15
12:30

ČASOVÝ POŘAD – ŽÁKOVSKÉ KATEGORIE
Prezentace
Uložení materiálu do depa
Rozprava
Start benjamínků 10-11 let
Start benjamínků 8,9 let
Start žáků ml. a st.
Vyzvednutí materiálu z depa
Slavnostní vyhlášení výsledků

9:45 -11:15
11:20 – 12:00
11:50
12:10
12:25
15:00 - 15:45
15:50

ČASOVÝ POŘAD – HLAVNÍ ZÁVOD A MINITRIATLON
Prezentace
Uložení materiálu do depa
Poučení závodníků
Start hlavního závodu
Start minitriatlonu pro příchozí
Vyzvednutí materiálu z depa
Slavnostní vyhlášení výsledků

OBČERSTVENÍ
Občerstvení bude podáváno na začátku každého běžeckého okruhu a v cíli závodu.
V průběhu závodu se bude podávat čistá voda.
PROTESTY
Písemně, řediteli závodu s vkladem 200 Kč, nejpozději 15 minut po vyvěšení
neoficiálních výsledků.
DŮLEŽITÉ INFORMACE
PARKOVÁNÍ
 Parkoviště se nalézá u hlavní silnice, při příjezdu od Prahy vpravo, asi 400m
před mostem přes Labe. Z parkoviště to je 300m k zadnímu vchodu do areálu
koupaliště v němž je centrum závodu. Prezentace se bude nalézat v areálu vedle
depa. Parkování na přístupu od hydroelektrárny není možné, jak z důvodu
zákazu vjezdu, tak z důvodu prostoru potřebného pro závod.


Závodí se dle pravidel triatlonu. Kolo bez draftingu. Cyklistická část se koná za
silničního provozu s asistencí policie, která bude tento provoz omezovat. Pro
závodníky platí pravidla silničního provozu! Bez ohledu na účast v závodě stále
platí veškeré jiné zákony, především zákon o pozemních komunikacích.



POZOR!! Pro žákovské kategorie a minitriatlon pro příchozí je povoleno pouze
horské kolo! Cyklistická část se koná po neudržované panelové cestě, místy
zakryté nezpevněným povrchem.



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.

USTANOVENÍ
Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí, pořadatel nepřebírá za žádného
účastníka zodpovědnost za jakékoliv újmy na zdraví a majetku.

DOPROVODNÉ AKCE
Všechny doprovodné akce se konají v areálu poděbradského jezera – koupaliště den
před triatlonovými závody, tedy 24.5.2014
Běh krále Jiřího – silniční běh na 10km. Propozice najdete www.behy.cz, přihlašování
přes www.draci-lode.cz
Závody dračích lodí. Informace najdete na www.draci-lode.cz

