Olomoucký aquatlon mládeže 2019
6. ročník
Závod je 5. kolem Triatlonové série mládeže Olomouckého kraje 2019
Datum konání:
Místo konání:

Neděle 3. listopadu 2019
Prezentace:
Olomouc, Plavecký stadion 49.5989953N, 17.2442361E
Plavání:
Olomouc, Plavecký stadion 49.5989953N, 17.2442361E
Běžecká část:
Olomouc - Hejčín, Mrštíkovo náměstí, restaurace U Pelikána
49.6054575N, 17.2428636E
Pořadatel:
Olomoucký krajský triatlonový svaz, z. s. a SK RELAX Olomouc
Soutěžní výbor: Technický delegát: Tomáš Rašner
Ředitel závodu:
Karel Pikal
Hlavní rozhodčí:
Karel Pikal
Adresa
Karel Pikal, Zákostelí 84, 783 44 Náměšť na Hané, mobil.: 606 920 993, email:
pořadatele:
karel.pikal@seznam.cz
Závodní kancelář: Olomouc, Plavecký stadion
Startovné:
100,- Kč
Přihlášky:
Přihlášky závodníků probíhá on-line na webu Czech Triatlon Series:
www.czechtriseries.cz . Uzávěrka přihlášek je 31. října 2019.
Pozn.: Ti závodníci, kterým se přihlášení na výše uvedeném webu nezdaří, se přihlásí na adrese pořadatele. V
přihlášce závodníci uvedou příjmení, jméno, ročník narození, klub nebo město, e-mail (pokud není e-mail tak jiný
kontakt). Na web Czech Triatlon Series tyto závodníky doplní pořadatel závodu.

H7 - benjamínci do 7 let (2012 a mladší)
H8 - žáci 8 let (2011)
H9 - žáci 9 let (2010)
H10 - žáci 10 - 11 let (2008 - 2009)
H12 - žáci mladší 12 - 13 let (2006 - 2007)
H14 - žáci starší 14 - 15 let (2004 - 2005)
D7 - benjamínky do 7 let (2012 a mladší)
D8 - žákyně 8 let (2011)
D9 - žákyně 9 let (2010)
D10 - žákyně 10 - 11 let (2008 - 2009)
D12 - žákyně mladší 12 - 13 let (2006 - 2007)
D14 - žákyně starší 14 - 15 let (2004 - 2005)
Šatny:
Skříňky v prostoru šaten na Plaveckém stadionu
Časový program: 9:00 - 9:20
Prezentace závodníků
9:25
Rozprava
9:30 - 9:55
Rozplavání
10:00
Start plavání benjamínků do 7 let a žáků 8 let
10:10
Start plavání žáků 9 - 11 let
10:20
Start plavání žáků 12 - 15 let
12:00
Start benjamínků do 7 let a žáků 8 let do běžecké části (Gundersenovou
metodou)
12.45
Start žáků 9 - 11 let do běžecké části (Gundersenovou metodou)
13:30
Start žáků 12 - 15 let do běžecké části (Gundersenovou metodou)
15:00
Vyhlášení výsledků
Kategorie:

Poznámka: Časový program plavání je orientační, pořadatel si vyhrazuje právo upravit časový harmonogram dle
počtu závodníků. Pořadatel si vyhrazuje právo provést vyhlášení výsledků dříve, než je uvedeno v časovém
harmonogramu.

Tratě:

Stravování:
Ceny:

Pravidla:
Důležité
upozorněni

Benjamínci a žáci do 8 let plavání 50 m, běh 0,5 km
Žáci 9 - 11 let
plavání 100 m, běh 1 km
Žáci 12 - 15 let
plavání 200 m, běh 2 km
Zajištěno v restauraci u Pelikána
První tři závodníci v každé kategorii obdrží drobné věcné ceny. Výsledky: Vyhlášení
vítězů a předání cen proběhne po skončení závodu v prostoru prezentace. Výsledková listina
bude vyvěšena na internetových stránkách http://www.olomouckytriatlon.cz a
www.czechtriseries.cz
Závodí se dle platných pravidel triatlonu ČTA.
Do prostoru plavecké části mají povolen vstup pouze závodníci. Doprovod může závod
sledovat s tribuny. Pokud však chce člen doprovodu vstoupit do prostoru bazénu, musí si u
pokladny zakoupit vstupenku.

V Náměšti na Hané dne 12. 7. 2019
Za pořadatele srdečně zve
Karel Pikal
ředitel závodu

