Hanácký náměšťský DUATLON 2019
2. ročník
Závod dospělých (16+)
Datum konání:
Místo konání:

Pátek 20.9.2019
Prezentace:

Pořadatel:
Soutěžní výbor:

Triatlon team KOLARNA, z. s
Ředitel závodu:
Dominik Brandýs
Technický delegát:
Karel Pikal
Hlavní rozhodčí:
bude delegován
Roman Brandýs, tel. 602 749 227, brandys@volny.cz
Dominik Brandýs, tel. 728 607 538, dominik.brandys@seznam.cz

Adresa pořadatele:
Závodní kancelář:
Startovné:
Přihlášky:

Náměšť na Hané, nad amfiteátrem
49.5978636N, 17.0591931E

Náměšť na Hané, louka nad amfiteátrem za náměšťským zámkem
Předem přihlášení 100 Kč (platba na místě v den závodu)
Předem nepřihlášení 150 Kč (platba na místě v den závodu)
Přihlášky závodníků probíhají on-line na webu Czech Triatlon Series:
www.czechtriseries.cz . Uzávěrka přihlášek je 19. září 2019.
Pozn.: Ti závodníci, kterým se přihlášení na výše uvedeném webu nezdaří, napíší email
pořadateli na dominik.brandys@seznam.cz.

Kategorie:

Dorostenky + Juniorky
Dorostenci + Junioři
Muži A
Ženy A
Muži B
Ženy B

16 – 19 let
16 – 19 let
20 – 39 let
20 – 39 let
40 +
40 +

ročník 2003 - 2000
ročník 2003 - 2000
ročník 1999 - 1980
ročník 1999 - 1980
ročník 1979 +
ročník 1979 +

Časový program:

14:30 – 15:40
15:00 – 15:50
15:50
16:00

Trať:

Hlavní závod

Stravování:
Ceny:
Výsledky:

V místě startu a cíle mobilní catering.
První tři závodníci v každé kategorii obdrží drobné věcné ceny.
Vyhlášení vítězů a předání cen proběhne po skončení závodu v prostoru startu a
cíle. Výsledková listina bude vyvěšena na internetových stránkách
http://www.olomouckytriatlon.cz, http://www.stmsvs.cz,
http://www.czechtriseries.cz/, http://www.kolarna.eu
foto ze závodu: https://www.facebook.com/TriatlonTeamKOLARNA/
Závodí se dle platných pravidel triatlonu ČTA.

Pravidla:

Prezentace závodníků
Uložení kol a materiálu do depa
Rozprava
Start hlavního závodu
3km běh – 13,5 km MTB – 1,5km běh

Cyklistická část (MTB)
Okruh o délce 4,5 km se jede 3x, celkem tedy 13,5 km.

Běžecká část
Běžecký okruh o délce 1,5 km vedený převážně po lesních cestách.
 1. běh:
2 okruhy (3 km)
 2. běh:
1 okruh (1,5 km)

V Olomouci dne 12. 8. 2019

O závodu
Druhý ročník hanáckého náměšťského duatlonu se uskuteční v pátek 20.září 2019 v areálu amfiteátru a
přilehlém území v Náměšti na Hané. Závod je určen všem sportovním nadšencům.
Závod bude zahájen hromadný startem a celá trasa závodu je vedena po lesních cestách mimo hlavní
silnice.

V Olomouci dne 30.1.2019
Za pořadatele srdečně zve
Dominik Brandýs
ředitel závodu

