Název závodu

Triathlon fest Račice 2020

Statut závodu

Aquatlon - děti, Triatlon - intervalový závod pro žactvo, Triatlon pro každého

Distance hl. závodu Žactvo 8 - 9 let, 10 - 11 let
Mladší, starší žactvo, dorost, junioři, dospělí

Aquatlon
TRIATHLON interval 0,2 - 5 - 1 km

Datum

pátek 3. července 2020

Místo, region

LABE ARENA Račice

Pořadatel

Česká triatlonová asociace , Zátopkova 100/2. Praha, 16000
Radek.elias@triatlon.cz, www.triathlonfestracice.cz, www.czechtriseries.cz

Ředitel závodu,
kontakt

Radek Eliáš
tel. 603 293 362, e mail: radek.elias@triatlon.cz

Přihlášky

Registrace on-line přes www.czechtriseries.cz
po uzávěrce má pořadatel rozhodnout o přijetí závodníka, uzávěrka28. června 2020

Startovné

Žactvo aquatlon
Ostatní - dorost ,jun, dospělí
Startovné žactvo

Prezence

Labe ARENA Račice, pátek 12 - 15 h

100,- Kč, pro nečleny ČTA 200,- Kč
200,- Kč, pro nečleny ČTA 300,- Kč
300,- Kč, dorost, junioři, dospělí 400,- Kč

Kategorie, distance, I. závod Aquatlon kategorie žactvo 8 - 9 let
časy startů
II. závod Aquatlon kategorie žactvo 10 - 11 let

0,5 - 500 m
0,1 - 1 km

III. Triatlon - závod kategorie dorost, junioři, dospělí
0,25 - 5 - 1 km
intervalový start
žactvo mladší a starší
nominační závod na sobotní závod s hromadným startem

Tratě - popis

Kategorie 8 - 11 let, 10 - 11 let
Aquatlon
plavání
v Labe Arena (start z mola)
běh
po asfaltové cestě
Kategorie žactva
plavání
kanál Labe Arena Račice
kolo
na uzavřené silnici kolem kanálu
běh
asfalt, cesta okolo kanálu,
Kategorie dorost, junioři, dospělí
plavání
kanál Labe Arena Račice

kolo
na uzavřené silnici kolem kanálu Račice
běh
asfalt, cesta okolo kanálu, viz. Mapka
POVOLENO kolo silniční i terénní MTB !!!!!!!!!

Pravidla

Závod se řídí pravidly ČTA, Soutěžní směrnicí 2020 a ustanovení tohoto rozpisu. Každý
účastník se závodu účastní na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody účastníkům
vzniklé ani jimi způsobené. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn
oproti rozpisu závodu z důvodů nepředvídatelných okolností.

Časový
harmonogram

12:00 - 16.00
15:00 – 15:45

prezence závodníků k oběma závodům do doby 30 min
před startem závodu
Ukládání věcí do depa - žactvo
Depo 1

15:50

Rozprava před startem žákovských závodů

16:00

START žákovských závodů 8 - 9 let

16:20

START žákovských závodů 10-11 let

16:40

předpokládaný konec závodu

16:00 - 16:50

Ukládání věcí do depa dorost, junior, dospělí
Depo 2
Žactvo mladší a starší
Rozprava před startem dorost, junior, dospělí ,žactvo

16:50
17:00
18:30

START kategorií dorost, junior, dospělí, žactvo
interval 15 s
Ukončení závodu, vyhlášení

Lékařské zajištění

Lékař, sanitní vůz, Vodní záchranná služba

Ceny

Diplom, medaile, věcné ceny

Techn. delegát ČTA Petr Neumann

Hlavní rozhodčí ČTA Pavlína Bednářová

Výsledky

www.czechtriseries.cz , www.triathlonfestracice.cz, www.triatlon.cz

Parkování

Označené parkoviště Labe Arena Račice

Pojištění

Sdružené pojištění ČTA, Kooperativa a.s.

