Název závodu

Triathlon fest Račice 2021

Statut závodu

Český pohár v triatlonu všech kategorii finálové jízdy
Mezinárodní Mistrovství ČR v supersprintu
Akademické Mistrovství ČR
Mistrovsví ČR žactva

Distance hl. závodu

Mistrovství ČR , Akademické Mistrovství ČR – supersprint 0,4 - 10 - 3 km

Datum

sobota 24. července 2021

Místo, region

Labe Aréna Račice

Pořadatel

ČTA, Zátopkova 100/2, Praha Strahov, 16000
Radek.elias@triatlon.cz, www.triathlonfestracice.cz , www.triatlon.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 do 19. červnce 2021
Přihlášky na místě nebudou možné!!!!

Startovné

Žáci 8 - 11 let
Žáci 12 - 15 let
Dorost a junioři
Dospělí

300,- Kč, pro nečleny ČTA 400,- Kč
300,- Kč, pro nečleny ČTA 400,- Kč
400,- Kč, pro nečleny ČTA 500,- Kč
800,- Kč, pro nečleny ČTA 900,- Kč

Registrace je platná až po uhrazení registračního poplatku na účet pořadatele.

Prezence

Labe Aréna Račice, pátek2 3.7. 2021 11.30 h až 13:30h, sobota na finálové jízdy 24.7.
od 7.45 h
Prezence závodníků končí vždy 60 minut před startem kategorie!

Kategorie, distance
Finálové jízdy:
Žactvo 8 a 9 let
žactvo 10 a 11 let
žactvo mladší
žactvo starší

2012 - 2013
2010 - 2011
2008 - 2009
2006 - 2007

0,1 - 2 - 1 km
0,1 - 4 - 1 km
0,25 – 5 - 2 km
0, 4 - 10 - 3 km

silnice, drafting
silnice, drafting
silnice, drafting
silnice, drafting

16 +

2005 a starší 5

0,4 - 10 - 3 km

silnice, drafting

Důležité upozornění K účasti na závodě je nutný negativní PCR test (ne starší než 7 dnů) nebo

negativní antigenní test (ne starší než 72 hodin – v případě účasti na nedělním
závodě musí 72h lhůta zahrnovat i nedělní závod. Pokud jej nezahrnuje, musí
účastník podstoupit další test). Bezinfekčnost je možné prokázat také
potvrzením o prodělání nemoci COVID-19 v posledních 180 dnech nebo
potvrzením o absolvovaném očkování (22 dnů po první dávce, ne více než 9
měsíců po druhé dávce). Pozor: tato podmínka se týká také doprovodu
(trenérů, rodičů aj.).
Tento dokument bude nutné ukázat (s náležitostmi dle platné legislativy např.
QR kód, SMS zprávu či papírové potvrzení) při vstupu do areálu Labe Aréna,
výměnou za barevný náramek, který zajistí vstup do areálu. Součástí souboru
nařízení je také omezení vstupu doprovodu a trenérů do prostoru depa,
startu, cíle a koupacích mol

Tratě - popis

Kategorie žactva 8-11 let:
plavání
Labe Aréna
kolo
na uzavřené silnici Labe Aréna, silniční kolo / MTB, drafting povolen
běh
Labe Aréna, asfaltová cesta
Kategorie mladší a starší žactvo, dorost, junioři:
plavání
Labe Aréna
kolo
na uzavřené silnici Labe Aréna, silniční kolo, drafting povolen
běh
Labe Aréna, asfaltová cesta
Kategorie dospělí:
plavání
Labe Aréna
kolo
na uzavřené silnici Labe Aréna, drafting povolen
běh
Labe Aréna, asfaltová cesta
Finálové jízdy
Kategorie 8 -11 let
hromadný start podle přihlášených účastníků
Kategorie mladší žactvo,
starší žactvo
přímo finálové jízdy
Kategorie 16 +
postup do finálových jízd dle výsledků kvalifikace
z pátečních rozjížděk

Pravidla

Závod se řídí pravidly ČTA, Soutěžní směrnicí 2021 - 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

8:00
8:15 - 8:45
8:50
9:00
9:00
9:02
9:30
9:32
10:00 - 10:30
10:35
10:40
11:20
12:00
12:40
13:20
13:30 – 14:15
14:20
14:25
15:00
15:40
16:20
17:00

Prezence závodníků končí vždy 60 minut před startem kategorie
Ukládání věcí do depa 8-9 let , 10-11 let
Depo
Rozprava před startem 8-11 let
START žactvo 8-9 let , 10-11 let
START hoši 8 - 9 let
START dívky 8 - 9 let
START hoši 10 - 11 let
START dívky 10 - 11 let
Ukládání věcí do depa mladší a starší žactvo
Depo 2
Rozprava před startem mladší, starší žactvo
START finále mladší žáci
START finále mladší žákyně
START finále starší žákyně
START finále starší žáci
konec závodu , vyklizení depa
ukládání do depa 16 + ženy , muži
rozprava kategorie 16 +
START finále C muži 16 +
START finále B ženy 16 +
START finále B muži 16 +
START finále A ženy 16+
START finále A muži 16 +

17:40
18:15

konec závodu
vyhlášení závodu

Lékařské zajištění

Lékař, sanitní vůz, Vodní záchranná služba

Ceny

Finanční odměny pro finálové závody kategorie mužů a žen 30.000,- Kč, věcné ceny

Techn. delegát ČTA

Petr Neumann

Hlavní rozhodčí ČTA

Petr Muller

Výsledky

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

Parkování

Labe Arena Račice

Pojištění

Sdružené pojištění ČTA, Kooperativa a.s.

Dne 5.7. 2021 TK

