Název závodu:

AQUATLON MLADÁ BOLESLAV

Datum

20.4.2019

Místo, region:

Mladá Boleslav, Středočeský kraj,
Plavecký bazén Mladá Boleslav, lesopark Štěpánka

Pořadatel:

VOKOLOPOLE z.s., Plavecká škola SWIMLIFE MB

Kontakt:

Přemysl Hašlar, tel. 777 641 055, e-mail aquatlon@vokolopole.cz
Petra Bartoňová, tel. 732136877, e-mail: aquatlon@vokolopole.cz

Přihlášky:

Od 16.2.2019 do 16.4.2019 ON-LINE na:
http://www.czechtriseries.cz/race/details/3757?returnUrl=/race/list
Po uzávěrce je možné přihlášení pouze v místě konání závodu do
naplnění kapacity
Registrace probíhá přes elektronický přihlašovací formulář na
stránkách České triatlonové asociace. Vzhledem k nařízení Evropské
komise o nakládání s osobními údaji (tzv. „GDPR“) je nutné si před
registrací na závod vytvořit vlastní účet a vyjádřit tak souhlas se
zpracováním osobních údajů.
Založení účtu je velmi jednoduché, zabere přibližně 3 minuty, je
naprosto nezávazné, účet je možné následně využívat k dalším
přihláškám v rámci závodů ČTA.
Stručný návod pro vytvoření účtu je uveden na závěr těchto
propozic.

Limit startujících:

100

Startovné:

Zvýhodněné (pro přihlášené předem) Základní:
Žactvo 6-7 let

100Kč

Žactvo 6-7 let

150Kč

Žactvo 8-11 let

100Kč

Žactvo 8-11 let

150Kč

Žactvo 12-15 let

100Kč

Žactvo 12-15 let

150Kč

Dorost 16-17 let

200Kč

Dorost 16-17 let

250Kč

Pro zvýhodněné startovné je třeba včasná přihláška předem + úhrada
startovného převodem na účet 2109399296/2700 do 16.4.2019.
Rozhodující je den připsání platby na účet pořadatele. Poté pouze
možnost úhrady startovného v hotovosti při prezentaci, a to v
základní výši. Startovným se rozumí služby poskytnuté pořadatelem v
souvislosti s organizací závodu.

Prezentace:

vestibul Plaveckého bazénu Mladá Boleslav

Kategorie, distance:

Kategorie
Ročník narození
Žáci 6-7 let
2013-12
Žáci 8let
2011
Žáci 9let
2010
Žáci 10-11 let 2009-08
Žáci 12-13 let 2007-06
Žáci 14-15 let 2005-04
Dorost 16-17let 2003-02

Popis tratí:

Plavání:
Běh:

Plavání [m]
25
50
50
100
200
200
400

Běh [m]
250
500
500
1000
2000
2000
5000

bazén 25 m, 6 drah
lesní cesta v lesoparku Štěpánka

Start běžecké části proběhne Gundersenovou metodou
Pravidla:

Závodí se podle pravidel ČTA a ustanovení tohoto rozpisu.
Každý účastník se závodu účastní na vlastní nebezpečí, pořadatel
neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. Pořadatel si
vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu z
důvodů nepředvídatelných okolností.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: DĚTI DO 15 LET POUZE V DOPROVODU
DOSPĚLÉ OSOBY.

Časový harmonogram

Prezentace
Ukončení prezentace
Rozplavání
Ukončení rozplaveb
Rozprava k závodu
Start
Rozprava běh
Start běžecké části nejmladší kategorie
Vyhlášení výsledků

Ukončení závodu
Občerstvení:

pořadatel nezajišťuje, v místě dostupné

Lékařské zajištění:

ano

Změna propozic:

Pořadatel si vyhrazuje právo změny propozic

8.00
8:45
8:15 – 9:00
9:00
9:05
9:15
13:10
13:30
Co nejdříve po
doběhu posledního
závodu a závodníka.
16.00

Stručný návod pro vytvoření Účtu u České triatlonové asociace
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

Otevřete stránku http://www.czechtriseries.cz/
Vpravo nahoře naleznete záložku Můj účet, klikněte na ni
Vyberete záložku Nový účet, klikněte na ni
Do kolonek zadejte SVÉ jméno, příjmení, datum narození (pozn. JEDNÁ SE O ÚDAJE DOSPĚLÉ
OSOBY – RODIČE), klikněte na Ověřit uživatele
Do kolonek zadejte heslo a svůj e-mail, zaškrtněte Souhlas s GDPR a Souhlas se zpracováním
poskytnutých osobních údajů za účelem podpory triatlonu (podle své volby i třetí zatržítko,
to ale není nezbytné), klikněte na Uložit a pokračovat
Zadejte klubovou příslušnost (existuje-li), případně zatrhněte na Bez klubové příslušnosti,
klikněte na Uložit a zobrazit profil
V takto vytvořeném profilu (dospělé osoby) je vlevo dole záložka Seznam mladistvých,
klikněte na ni
Klikněte na Přidat nového svěřence
Do kolonek zadejte Příjmení, Jméno, datum narození (nyní již DÍTĚTE), klikněte na Vytvořit
nový profil
Do kolonek zadejte hesla a e-mail (doporučuji opět Váš), opět je nezbytné potvrzení
Souhlasu s GDPR a potvrzení Souhlasu se zpracováním poskytnutých osobních údajů za
účelem podpory triatlonu
Klikněte na Uložit a pokračovat
Otevřete stránku závodu:
http://www.czechtriseries.cz/race/details/3757?returnUrl=%2Frace%2Flist
Vlevo dole na svém profilu naleznete záložku Přihláška členů týmu
Zatrhněte (svého) nezletilého a zadejte předpokládaný čas plavání
Klikněte na Odeslat

