Slovenský pohár v duatlone

Usporiadateľ:

Triatlonový klub Košice, Slovenská triatlonová únia, mesto Košice

Miesto:

Košická mestská rekreačná časť Alpínka
(GPS súradnice: 48.761402, 21.179494)

Dátum:

14. apríl 2018

Súťažný výbor:

Riaditeľ pretekov:
Technický delegát:
Rozhodca:

Popis tratí:

Beh: beží sa v Čermeľskom údolí, tam a späť (na 10 km trati 2x tam a späť)
žiaci: lesný spevnený povrch, stredne veľké prevýšenie
ostatné kategórie: asfaltový podklad, malé prevýšenie
Cyklistika:
žiaci: v Čermeľskom údolí, tam a späť, asfaltový podklad, malé prevýšenie
ostatné kategórie: smer Košická Balá, kopcovitá trať, tam a späť (na 40 km trati 2x)

Prihlášky:

www.triathlon.sk

Štartovné:

podľa rozpisu v tabuľke nižšie, platba na mieste pri prezentácii

Prezentácia:

14. 4. 2018 od 8:00 h v mieste štartu, najneskôr do 30 min. pred štartom danej
kategórie

Občerstvenie:

na bežeckej trati v každom okruhu, v cieli po dobehnutí

Ceny:

finančné v absolútnom poradí mužov a žien a vecné ceny v kategóriách.

Gregor Fotul
Elena Stanková
Marián Stanko

Kategória

žiaci / žiačky
nádeje C
žiaci / žiačky
nádeje B

Rok naro Štartov Ukladanie Štart
né
denia
vecí do depa
2011 a ml.

Beh

Cyklo

Beh

Vyberanie

Vyhlásenie
vecí z depa výsledkov

9.00 200 m 0,6 km 100 m
5€

8:40 – 8:55

2009-2010

9.15 400 m 0,8 km 200 m

9.45 –
10.00
12:30

žiaci / žiačky
nádeje A

2007-2008

ml. žiaci
ml.žiačky

2005-2006

st. žiaci
st.žiačky

2003-2004

5€

open

1998 a st.

15 €

dorostenci
dorastenky
juniori
juniorky

2001-2002

15 €

1999-2000

15 €

Muži, ženy
veteráni 1
veteráni 2
veteránky

1979-1998
1969-1978
1968 a st.
1978 a st.

9.30 600 m 1 km 300 m
5€

10.40 2 km

6 km

1 km

10.00 – 10.30
11.20 3 km 10 km 1,5 km

5 km

20
km

2,5
km

12:20 – 12:50 13:00
20 €

12:10 –
12:20

od 15:30
10
km

40
km

5 km

Dôležité upozornenia:
Preteká sa podľa platných pravidiel a predpisov STÚ, každý pretekár sa
zúčastňuje pretekov na vlastnú zodpovednosť.
Organizátor si vyhradzuje právo upraviť propozície podľa aktuálnej situácie
a potreby.

16:00

