DUATLON PEZINOK
1. ročník
14. apríl 2018 (sobota)

Usporiadateľ

Športový triatlonový klub Pezinok, o.z.

V spolupráci

Emko športový klub a mesto Pezinok

Miesto

Areál zdravia Rozálka, Suvorovova 9, 902 01 Pezinok

Dátum

14. apríla 2018 (sobota)

Štatút

Preteky sú zaradené do súťaží Slovenského pohára žiakov v duatlone
vyhlasovaných Slovenskou triatlonovou úniou

Súťažný výbor

riaditeľ pretekov – Mgr. Silvia Švecová
hlavný rozhodca – Anikó Ozoráková
technický delegát – Miroslava Ozoráková

Informácie a kontakt

Mgr. Silvia Švecová, tel. +421 949 707 701
Radovan Bobrík, tel. +421 911 489 070

Prihlášky

Prihlášky on-line cez stránku STÚ /www.triathlon.sk/ do 09.04.2018 do
20:00 hod. Po tomto termíne už nebude možné sa prihlásiť. Výnimka
prihlásenie na mieste iba v prípade nenaplnenia limitu 200 účastníkov.

Odhlášky

on-line na www.triathlon.sk do 11.04.2018 do 20:00 hod. Za každého
neodhláseného pretekára, ktorý nenastúpi na štart, bude potrebné zaplatiť
manipulačný poplatok 5€.

Štartovné

Žiaci nádeje A, B,C - 5€
Mladší a starší žiaci - 10€
Ostatné kategórie - 15€

Ceny

Medaila a vecné ceny pre prvých troch pretekárov v každej kategórii

Prezentácia

V deň pretekov v areáli zdravia Rozálka

Kategórie a objemy
Kategória
žiaci nádeje C
žiačky nádeje C
žiaci nádeje B
žiačky nádeje B
žiaci nádeje A
žiačky nádeje A
mladší žiaci
mladšie žiačky
starší žiaci
staršie žiačky
OPEN (hobby)

neregistrovaní v STÚ

dorastenci
dorastenky
juniori
juniorky
muži
ženy
veteráni 1
veteráni 2
veteránky

Rok
narodenia
2011 a mladší

štartovné

2009-2010

5€

2007-2008

ukladanie vecí
do depa

štart

1. beh

cyklistika

2. beh

9:10

100 m

200 m

-

9:20

0,5 km

1,5 km

0,25 km

5€

9:30

1 km

3 km

0,5 km

2005-2006

10 €

10:30

2 km

6 km

1 km

2003-2004

10 €

11:10

3 km

12 km

1,5 km

bez rozdielu
veku
2001-2002

15 €

11:10

3 km

12 km

1,5 km

1999-2000

15 €

1998-1979
1998-1979
1978-1969
1968 a starší
1978 a staršie

15 €
15 €
15 €
15 €
15 €

13:00

5 km

20 km

2,5 km

5€
8:30 – 9:00

10:05 – 10:20

Vyberanie
vecí z depa

Vyhlásenie
výsledkov

9:50 – 10:00

12:30
12:00 – 12:30

15 €

12:35 -12:50

14:30 – 15:00

15:00

Trate
Žiacke kategórie, OPEN
Trate budú vyznačené podľa kategórií na lúke a blízkom okolí.
Žiaci a žiačky nádeje C – 1. časť beh 100m = 1 okruh, 2. časť cyklistika 200m = 1 okruh
Žiaci a žiačky nádeje B – 1. časť beh 500m = 2 okruhy, 2. časť cyklistika 1,5 km = 1 okruh po asfaltovej
ceste, 3. časť beh 250m = 1 okruh na lúke
Žiaci a žiačky nádeje A – 1. časť beh 1km = 2 okruhy, 2. časť cyklistika 3km = 1 okruh po asfaltovej
ceste, 3. časť beh 0,5km = 1 okruh na lúke
Mladší žiaci a žiačky – 1. časť beh 2km = 2 okruhy, 2. časť cyklistika 6km = 2 okruhy po asfaltovej
ceste, 3. časť beh 1km = 1 okruh na lúke
Starší žiaci a žiačky, OPEN – 1. časť beh 3km = 2 okruhy, 2. časť cyklistika 12km = 4 okruhy po
asfaltovej ceste, 3. časť beh 1,5km = 1 okruh na lúke

Kategórie dorastenci, juniori, muži, ženy, veteráni
1. časť – beh 5km – 2 okruhy po prevažne asfaltovej ceste mimo cestnej premávky medzi vinohradmi
2. časť – cyklistika 20km – 4 okruhy po asfaltovej ceste s obmedzenou cestnou premávkou, smerom
od Areál zdravia Rozálka cez Suvorovovu ulicu až po križovatku Suvorovova-Krížna-Kutuzovova
3. časť – beh 2,5km – 1 okruh po prevažne asfaltovej ceste mimo cestnej premávky

Upozornenia
Meranie časov zabezpečuje VOS-TPK.
Prihlásením na preteky dávam súhlas na spracovanie poskytnutých osobných údajov pre evidenciu na
športovom podujatí podľa § 11 zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 84/2014 Z. z.
Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny organizátorov. Každý účastník pri
prihlasovaní potvrdzuje, že je dostatočne pripravený pre účasť na pretekoch, výlučne sám zodpovedá
za svoj zdravotný stav, absolvoval potrebnú lekársku prehliadku a štartuje na vlastnú zodpovednosť.

Partneri podujatia

