KSTT Vysočina – Krajský pohár v triatlonu
PROPOZICE ZÁVODU
Název závodu:
Statut závodu:

ORKA TRIATLON 2019
Krajský pohár v triatlonu Vysočina 2019
Závod pro veřejnost bez omezení

Ročník:

23

Datum:

Sobota 13. ČERVENCE 2019

Pořadatel:

SK TRI CYKLOCHLUBNA z.s.

Spolupráce:
Partneři
závodu:

Soutěžní
výbor:

Kraj Vysočina, Město Žďár nad Sázavou, ABS WYDA, s.r.o., NOMINAL, K3 SPORT,
HIGHLAND SPORT, CYKLOCHLUBNA, KS PONDY
Ředitel závodu

Bezchleba Petr

Hlavní rozhodčí

Havlíková Jana

Časoměřič

Padalíková Petra

Kontakt:

Bezchleba Petr, +420 774 164 935, zavody@sportnavysocine.cz, www stránky

Platnost
propozic:

Pořadatel může provést dílčí změny v propozicích nebo jejich doplnění, nejpozději jeden
měsíc před dnem konání závodu.

Místo
prezence a
startu:

Občerstvení Na hrázi, Velké Dářko u Škrdlovic, Žďár nad Sázavou

GPS
prezence:

N 49°37.90575', E 15°54.45017'

Přístup
k místu
konání:

Ze směru od Pardubic příjezd od Vojnova Městce z hlavní silnice vedle Škrdlovic, odboč
vpravo z kopce na Velké Dářko. Ze směru od Žďáru nad Sázavou příjezd kolem benzínové
pumpy asi 600 m za ní po levé straně obec Škrdlovice odbočujeme vlevo z kopce na Velké
Dářko.
Muži A

16 – 39 let

2003 – 1980

Muži B

40 – 49 let

1979 – 1970

Muži C

50 – 59 let

1969 – 1960

Muži D

nad 60 let

1959 – starší

Ženy A

16 – 39 let

2003 – 1980

Ženy B

nad 40 let

1979 – starší

Kategorie

Kategorie

Plavání (km)

Cyklistika
(km)

Běh (km)

Muži, Ženy

0,9

31

5,8

Distance tratí:

Tratě – popis

Zázemí

Plavání:

0,9 km jeden okruh označený bojkami, s výběhem na druhém straně rybníka.

Cyklistika:

31 km silnice, Většinou okresních cestách s menším provozem, všechny
odbočky na pravou ruku. Důležité obce Polnička, Račín, Vepřová, Radostín,
Vojnův Městec. Trasa značena šipkami na silnici a důležité křižovatky hlídány
pořadatelem.

Běh:

5,8 km většinou po lesních cestách, trasa značena šipkami, sprejem.

Převlekání je možné u auta nebo v přilehlém stanu občerstvení. Sprchy nejsou k dispozici po
závodě. Sociální zařízení k dispozici v občerstvení Na Hrázi.
http://czechtriseries.cz/race/details/3796?returnUrl=%2Frace%2Flist
http://www.sportnavysocine.cz/content/text/cz/?zavody_2019/orka_triatlon

Přihlášky:
https://www.facebook.com/events/549834442150093/
U mládeže do 15 let je vyloučeno nastoupit do závodu.
Kategorie

Startovné:

Přihlášky do 20. 06. 2019 sleva
startovné

Přihlášky od 21. 06. 2019 až po
start závodu

300 Kč

400 Kč

Muži, ženy
Prezence

Časový rozpis:

9:30 – 11:00

Předávání věcí do depa

10:00 – 11:15

Rozprava

11:00 – 11:10

START

11:30

Vyhlášení výsledků

14:00

prosíme přijďte včas!

PRAVIDLA:

Závod se koná podle pravidel triatlonu ČAT, soutěžních směrnic ČAT a s výjimkami těchto
propozic.

Startovní
číslo:

Při prezenci každý obdrží startovní číslo.
Musí být připraven na označení číslem na horních končetinách lihovým popisovačem.
Při plavání se startovní číslo nepoužívá. Při cyklistické části je umístěno vzadu při běžecké
části je umístěno vpředu na těle.

Plavání:

Pro plavání jsou povoleny plavecké brýle bez omezení, plavecké neopreny bez omezení.
Jsou zakázány jakékoli plavecké pomůcky.

Cyklistika:

Je povoleno využití jakéhokoli typu kola pro cyklistickou část.

Občerstvení

Je zajištěno po dojezdu z kola v místě depa, při běžecké části na dvou místech. A v cíli
závodu.

Zdravotní
zajištění:

Přítomnost lékařské služby

CENY:

Vítězové jednotlivých kategorií obdrží diplom a drobné věcné ceny.

Možnost
dalšího
občerstvení:

Mimo poskytované občerstvení závodníkům pořadatelem během závodu a stravenkou po
závodě je možno zakoupit občerstvení přímo v místě zázemí.

Zajímavosti:



Poprvé se závod konal v roce 1997 se sedmi účastníky.



Začali ho pořádat plavci s ploutvemi.

