PILMAN triatlon 2017
15.ročník
veřejný mezinárodní závod v triatlonu,
FORD CZECHMAN TOUR 2017-Český pohár
MČR ve středním triatlonu 2017
Pořadatel :

SK AXIOM OrBiTt
Strojírenská 16, 591 01 Žďár nad Sázavou
havlicek@axiomorbitt.cz
www.axiomorbitt.cz
fax 566 622 406
Závod jednotlivců a štafet na polovičních vzdálenostech závodů Ironman.

Místo :
Datum :
Přihlášky :

Žďár nad Sázavou, Pilská nádrž
26.8. 2017
do 20.8..2017 elektronicky nebo poštou
po 20.8.2017 pouze při prezentaci

Startovné :

„early birds“ do 30.4.2017 splatné převodem
1200,- Kč
Od 1.5. do 10.8 .
splatné převodem
1400,- Kč
po 10.8.2017
hotově u prezentace
1600,- Kč
Štafeta 3 členná :
do 20.8 .
splatné převodem
1600,- Kč
po 20.8.
hotově u prezentace
2000,- Kč
Platba je za štafetu, dále každý člen štafety + 300,- Kč – pokud chce tričko.
Závodníci, kteří nejsou registrováni v ČTA platí jednodenní licenční poplatek 100 Kč.
Po dobu závodu pak mají veškeré podmínky jako členové ČTA.
Bankovní spojení : KB Žďár n.S.,
Č. účtu :
č.ú. 86-4 719 950 267 / 0100 / někde bez pomlčky /
Variabilní symbol : číslo z přihlášky CTS
Startovným se rozumí služby poskytnuté pořadatelem v souvislosti s organizací
závodu.
ZA PLATNOU SE PŘIHLÁŠKA POVAŽUJE AŽ VE CHVÍLI, KDY JE K NÍ
PŘIŘAZENA PLATBA! Rozhodující pro výši startovného je datum připsání
platby na účet pořadatele.
!Neuhrazená přihláška se maže v den změny ceny startovného!
V případě zrušení registrace do 31.6. 2017 se vrací 75% uhrazeného
startovného, do 31.7. 50% a po 1.8. 2017 se uhrazené startovné nevrací.
Vrácení, nebo převedení části startovného do dalšího ročníku je nutné vyžádat.
Převedení čísla na jinou osobu je za poplatek 200,- Kč po 10.8. možný jenom u
prezentace. Do 10.8. převod bezplatný.

Vzdálenosti :

Plavání
Cyklistika
Běh

1,9 km
93 km
21,1 km

Očekávaná teplota vody v Pilské nádrži okolo 200C. Neopreny jsou povinné při
teplotě pod 170C. Profil cyklistické a běžecké části je kopcovitý, běžecká část
po asfaltu, šotolině a zpevněném povrchu lesních cest.
Cyklistika se jede za regulovaného provozu, účastníci jsou povinni dodržovat
pravidla silničního provozu, pokyny Policie ČR a pokyny pořadatelů.
Všichni závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí.
Časové limity :
Předpis :

Plavání a cyklistika
Cíl

5:00 hodin od startu
7:00 hodin od startu

Závod proběhne dle Pravidel triatlonu vydanými ČTA, a dále dle oficiálních propozic
závodu vydaných pořadatelem.

Kategorie :
W18, M18, W25,
W40, M40, W45,
W60+, M60+, štafety

Ceny :

M25,
M45,

W30,
W50,

M30,
M50,

W35,
W55,

M35,
M55,

V celkovém pořadí budou rozděleny finanční odměny v celkové výši 40 000 Kč.
V jednotlivých kategoriích budou uděleny čestné ceny
Každý individuální závodník přihlášený a se zaplaceným startovným do 15.7. 2017
obdrží sportovní funkční oblečení s logem závodu. Platí i pro členy štafet, nutnost
zaplacení do 15.7. 2017 a zároveň objednat na mailu pořadatel velikosti pro všechny
prezentované členy štafety (do téhož data).
Každý závodník obdrží digitální diplom s časy a cílovou fotografií

Popis tratí :
Plavání :

dva okruhy v Pilské nádrži s výběhem z vody po prvním okruhu
start z vody, výběh po trávě cca 60m do depa
Cyklistika : tři okruhy Polnička – Račín – Vepřová – Malá Losenice – Velká Losenice- Vepřová –
Račín - Polnička – Pilská nádrž
občerstvení na konci stoupání v Polničce ve druhém a ve třetím okruhu
nápoje v bidonech
Běh :
tři okruhy okolo Pilské nádrže
povrch běžecké části – asfalt hladký 25%, asfalt hrubý 15%, šotolina a zpevněná lesní
cesta 60%
občerstvení v prostoru cíle a v polovině běžeckého okruhu
v cíli teplé jídlo a nápoje
Časový pořad:
Pátek 25.8. 18:00 – 20:00 prezence v místě konání závodu
Sobota 26.8. 8:00 – 10:00 prezence v místě konání závodu
9:00 – 10:20 přejímka kol a materiálu do depa
10:20 rozprava
11:00 start PILMAN triatlonu – jednotlivci
11:10 start PILMAN triatlonu – týmy
11:24 očekávaný cíl plavání 1.muže
11:24 očekávaný cíl plavání 1.ženy
13:55 dojezd 1.muže z cyklistiky
14:25 dojezd 1.ženy z cyklistiky
15:00 očekávaný doběh 1.muže do cíle
15:40 očekávaný doběh 1.ženy do cíle
16:00 uzavření cyklistického depa
17:00 oficiální vyhlášení výsledků
19:00 uzavření cíle

