H-TRIATHLON SENICA 2010
H-TRIATHLON Senica zaznamenáva v roku 2010 svoju premiéru. Po vyše 20 rokoch sa
v rekreačnej oblasti Kunov bude opäť pretekať v triatlone. Tentoraz však na všetkých
nadšencov triatlonu čaká terénny triatlon v peknom prostredí v okolí Kunovskej
priehrady. V spolupráci s mestom Senica a rekreačnými službami mesta Senica by sme
Vás radi pozvali na prvý ročník tohto podujatia a ponúkli Vám ako býva zvykom na
pretekoch v triatlone seriálu HERTLSPORT EXTREM TOUR okrem preteku
jednotlivcov aj pretek trojčlenných štafiet JA-TY-ON.

PROPOZÍCIE:

Názov:
• H-TRIATHLON SENICA 2010- pretek jednotlivcov a štafiet (JA-TY-ON) v terénnom
triatlone
Miesto:
• Senica -rekreačná oblasť Kunov viac informácii
Dátum:
• 7.8.2010 (sobota)

Trať:
• 1 km plávanie, 20 km horská cyklistika, 7 km terénny beh
- spoločná pre pretek jednotlivcov a pretek štafiet (JA-TY-ON)
Štart:
• 13:00 hod. (pláž Kunovskej priehrady )
- spoločný štart preteku jednotlivcov a štafiet (JA-TY-ON)
Cieľ:
• areál Kunovskej priehrady
Štartovné:
• 7,50-Euro -pre pretek jednotlivcov
- (prihlásený do 3.8.2010) -pitný režim , obed a nápoj po preteku, darček
• 7,50-Euro -pre pretek jednotlivcov
- (prihlásený po 3.8.2010 a v deň štartu) -pitný režim , obed a nápoj po preteku (bez nároku na
darček)
• 7,50-Euro –pre pretek štafiet (člen štafety)
- prihlásený do 3.8.2010 -pitný režim , obed a nápoj po preteku, darček
• 7,50-Euro –pre pretek štafiet (člen štafety)
- prihlásený po 3.8.2010 -pitný režim , obed a nápoj po preteku, (bez nároku na darček)
( prihlásený pretekár a štafeta do 3.8.2010 dostane darček)
Platba:
• v hotovosti pri prezentácii v deň preteku
Prihláška:
• Online prihláška
Prezentácia:
• 9:00-12:00 hod. (areál nad plážou Kunovskej priehrady)
Kategórie:
- Pretek jednotlivcov M- muži, Z- ženy (rozhoduje rok narodenia)
• M1 – 15-29 rokov
• M2 – 30-39 rokov
• M3 – 40-49 rokov
• M4 – 50-59 rokov
• M5 – 60 a viac rokov
• Z – bez rozdielu veku
- Pretek štafiet (JA-TY-ON)
• Klasická štafeta (bez rozdielu veku a pohlavia)
Ceny:
• prví traja pretekári vo vekových kategóriách obdržia vecné ceny
• prvé tri štafety obdržia vecné ceny
Občerstvenie:
• pred, počas a po preteku pitný režim od firmy KOMPAVA, v mieste cieľa bude umiestnená
občerstvovacia stanica ( nápoj, ovocie)
• na cyklistickej časti a behu bude umiestnená občerstvovacia stanica ( Hypofit, Energofit,
čistá voda ).
- HYPOFIT-silný antioxidačný hypotonický nápoj viac informácií
- ENERGOFIT-rehydratačný energetický nápoj viac informácií
• po preteku obed
• počas celého preteku bude možnosť si zakúpiť výživové doplnky od f. KOMPAVA. Viac
info na: www.kompava.sk
Ubytovanie:

• zoznam miest k ubytovaniu v rekreačnej oblasti Kunov
Kontakt:
• Mesto Senica: Pavoľ Skodáček tel: 00421 908 660 747, Erika Mášiková tel: 00421 918 616
438 masikova@msu.senica.sk
• Peter Hertl, Hollého 49, 909 01 Skalica (Slovenská republika), tel: 00421 907 337 787
hertl@h-triathlon.sk
Organizátori podujatia:
• Mesto Senica , Rekreačné služby mesta Senica , H-TRIATHLON TEAM , Peter HertlHERTLSPORT za podpory reklamných partnerov podujatia
Podmienky a povinnosti účastníkov :
1. Poslanie prihlášky prostredníctvom internetu a zaplatenie štartovného nahradzujú písomný
podpis účastníka na papierovej prihláške.
2. Za štart pretekára mladšieho ako 18 rokov zodpovedá jeho zákonný zástupca. V tomto
prípade vyžadujeme pri prezentácii písomný súhlas zákonného zástupcu.
3. Všetci prihlásení štartujú na vlastné nebezpečenstvo , vrátane pripravenosti na pretek.
4. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v
súvislosti s pretekom.
5. Pretekár musí byt vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave počas
cyklistickej časti.
6. Štartové čísla sú až do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a
upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.
7. Pretek sa koná za plnej cestnej prevádzky !!!
8. Klasifikovaní budú iba pretekári , ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových
kontrol.
9. Protesty je možné podať písomne ihneď po príjazde do cieľa, najneskôr však 7. 8. 2010 do
16.30 hod. v kancelárií preteku pri vklade 20 euro, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu
prepadá v prospech usporiadateľa.
10. Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo
výnimočného stavu, štartovné sa nevracia.
11. Účastník ako aj zákonný zástupca svojím podpisom berú na vedomie zodpovednosť
pretekára /účastníka pretekov / za škodu spôsobenú na majetku alebo na zdraví voči tretím
osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe!
Pretekár si je vedomý že svojím podpisom, pri prezentácii priamo pred štartom pretekov
odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto formulári v
bodoch 1-11 .
Povinná výbava : cyklistická prilba, preukaz poistenca

