QUADRIATLON TÝN NAD VLTAVOU 2017
Světový pohár a mistrovství České republiky ve sprint

quadriatlonu
POŘADATEL:
ŘEDITEL ZÁVODU:
TECHNICKÝ DELEGÁT:
HLAVNÍ ROZHODČÍ:
DATUM KONÁNÍ:
MÍSTO KONÁNÍ:

TRATĚ:

Kanoistický klub Jiskra Týn nad Vltavou
Ing.arch. Jiří Kobera, e-mail: kobera@atelierkobera.cz
xxxbude upřesněno (ČTA)
xxxbude upřesněno (ČTA)
24.6. 2017
Kanoistický stadion VALCHA, Týn nad Vltavou
KATEGORIE:
Dorost
16 - 17
Junioři
18 - 19
Do 23
20 - 23
Elite
24 - 39
M/W40
40 - 49
M/W50
50 - 59
M/W60
60 - 69
M/W70+
70 +
štafety – čtyřčlenná družstva -celkové pořadí
-do 18 ti let
-firemní
Plavání 0,75 km
Kanoistika 4 km
Cyklistika 20 km
Běh 5 km
plavání a kajak 1:30 hod

ČASOVÝ LIMIT:
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ :
1. Závod se řídí pravidly WQF platnými pro rok 2017, a pravidly ČTA a soutěžní směrnicí 2017 – letní edice.
2. V závodu mohou startovat závodníci nejen s platnou licencí ČTA a ČSK, ale i neregistrovaní závodníci, stejně tak v soutěži
štafet.
3. U závodníků mladších 18. let bude požadována zdravotní prohlídka a na přihlášce podpis zodpovědné osoby (jednoho
z rodičů), u ostatních osob se sportovní prohlídka doporučuje.
4. Cyklistickou část je povinen závodník absolvovat s cyklistickou helmou s pevným skeletem,
5. Pro kajakářskou část lze použít K1, případně po dohodě s pořadateli kanoi C1, na start lze připustit i speciální tzv.
„mořské“ kajaky. Pro tyto lodě nejsou vypsány samostatné kategorie, všechny jsou hodnoceny v jedné kategorii.
6. Pro kajakářskou část je doporučena plovací vesta.
7. V cyklistické části není povolen draftink ( jízda v „háku“)
8. V závodě štafet každý člen týmu absolvuje jednu disciplínu, pořadí závodu je určeno pořadím v cíli po běžecké části.
STARTOVNÍ ČÍSLO: Závodník je povinen absolvovat závod s číslem přiděleným pořadatelem, nepoužití čísla může být je důvodem
k diskvalifikaci.
STARTOVNÉ:
Dospělí
500,- Kč*-ostatní 600,-Kč
Dorost, junioři
300,- Kč*-ostatní 400,-Kč
Štafety/tým
800,- Kč
* platí pro držitele licence ČTA nebo ČSK
Platba při presentaci.
CENY:
Tři nejlepší muži a tři nejlepší ženy v celkovém pořadí získají peněžité odměny.Pro vyplacení výher v plné výši je podmínkou
účast minimálně pěti závodníků v kategorii. V případě menšího počtu budou ceny redukovány pouze na první pořadí.Vítězové
jednotlivých kategorií získají medaile, věcné ceny a diplomy. Všichni závodníci obdrží trička.
(Finanční odměny budou daněny v souladu se Zákonem č.586/1992 Sb., o dani z příjmu v platném znění).
FINANČNÍ
1.
2.
3.
4.
5.

CENY: Senioři muži a ženy
3 000,- Kč
3 000,- Kč
2 000,- KČ
1.000,- Kč
1 500,- Kč
500,- Kč
1 000,- Kč
500,- Kč

TERMÍN PŘIHLÁŠEK:20.6.2017
On-line na www.czechtriseries.cz
Přihlášky na adresu:
Ing. Arch. Jiří Kobera
Puchmayerova 378
Týn nad Vltavou 375 01
602/103 260, 385 732436
e-mail: kobera@atelierkobera.cz
www.canoemar.cz
Bankovní spojení: 917405-544/0600
Number of account: Beneficiary's Bank: GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 140
28 Praha 4 - Michle
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SWIFT-CODE: AGBACZPP
IBAN: CZ11 0600 0000 0009 1740 5544

QUADRIATLON TÝN NAD VLTAVOU 2016
Světový pohár a mistrovství České republiky ve sprint quadriatlonu

POPIS TRATÍ:
Plavání
- řeka Vltava 0,75 km, teplota vody 16-20 st. C
Kajak
- řeka Vltava 2x2 km
Kolo
- okruh Týn nad Vltavou - Neznašov– Týn nad
Vltavou 3x6,66 km
Běh
- Týn nad Vltavou - okruh městským parkem podél
Vltavy3x 1.67km
ČASOVÝ POŘAD:
9 00 - 10 30 hod
10 30 - 11 30 hod
11 15 - 11 30 hod
11 30 - 11 45 hod
12 00 hod
15 30 hod
cca 17 00 hod

Prezentace
Otevření dep
Rozprava
Prezentace před startem v prostoru startu
plavání
Start
Vyhlášení vítězů (Kanoistický stadion
VALCHA)
párty s hudbou a občerstvením
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PŘIHLÁŠKA
na Světový pohár, M-ČR v quadriatlonu
Týn nad Vltavou 24.6.2017
KATEGORIE:

dorost YM/YW
16 – 17
junioři JM/JW
18 – 19
do 23 M/W
20 - 23
Elite M/W
24 – 39
veteráni /veteránky M/W40(40-49), M/W50(50-59), M/W60(60-69)M/W70+
štafety – čtyřčlenná družstva

pro zařazení do kategorie je rozhodující rok narození
(označ zakroužkováním)
Příjmení:……………….………………………………………………………………
Jméno: ………………………………………………………………………………..
Datum narození: Den……………. Měsíc ………………………Rok……………..
Klub: ……………………………………………………………………………………
Profese: ………………………………………………………………………………..
Adresa:…………………………………………………………………………………..
Směrovací číslo: ………………………..Město:……………………………………..
Stát:……………………………………………………………………………………..
Federace:…………………………………………………………………………………

Prohlášení
Svým podpisem stvrzuji, že budu dodržovat všechna pravidla a ustanovení závodu daná pořadatelem,
a že budu závodit v souladu s pravidly kvadriatlonu schválenými WQF během závodu, zejména v jeho
cyklistické části dodržovat ustanovení zákona č. 361/2000Sb. o silničním provozu. Jsem si vědom, že
v případě jejich nedodržení ponesu následky s tím spojené. Dále prohlašuji, že jsem zdravotně a
fyzicky způsobilý absolvovat tento závod a zprošťuji pořadatele nebo technický personál
zodpovědnosti za zranění, zcizení nebo ztráty, které se mohou přihodit během závodu. Souhlasím s
využitím svých osobních dat, fotografií popř. videozáznamů pro marketinkové účely. Svým podpisem
stvrzuji, že budu dodržovat všechna pravidla a ustanovení závodu daná pořadatelem, a že budu
závodit v souladu s pravidly kvadriatlonu schválenými WQF. Jsem si vědom, že v případě jejich
nedodržení ponesu následky s tím spojené. Dále prohlašuji, že jsem zdravotně a fyzicky způsobilý
absolvovat tento závod a zprošťuji pořadatele nebo technický personál zodpovědnosti za zranění,
zcizení nebo ztráty, které se mohou přihodit během závodu.
Příjmení a jméno závodníka (hůlkovým písmem)
………………………………………………………………………………………………
Datum……………………………Podpis………………………………………………….

/u závodníka do 18 let podpis zákonného zástupce/
Potvrzení zdravotní způsobilosti
Potvrzuji, že závodník je schopen absolvovat závod v quadriatlonu dne 24.6.2017 v objemech své kategorie
……………………………………………

…………………………………….
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Datum a razítko

Podpis
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