SUPERSPRINT TRIATLON ZLIN 2019
Supersprint Triatlon Zlín 2019 je městským supersprintovým triatlonovým závodem v centru Zlína.
Závod je součástí Českého poháru Triatlon Czechtriseries. Záštitu nad závodem převzal náměstek
primátora města Zlína MUDr. Miroslav Adámek.
Závod se řídí pravidly ČTA, Soutěžní směrnicí 2019 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.
Termín závodu: 11. – 12. 5. 2019
sobota 11.5. – supersprint
neděle 12.5. – štafety, děti 8 - 11let + OPEN závod veřejnosti
Status závodu: Český pohár v triatlonu, Český pohár čtyřčlenný smíšených štafet, dětské závody,
závod pro veřejnost
Místo závodu: atletický Stadion mládeže Zlín (prezence, šatny, organizační štáb, zázemí pro
závodníky, občerstvení)
Pořadatel závodu: Titan sport club z. s.
Ředitel závodu: Bohuslav Komín
Ceny: Finanční odměny 30.000,- Kč, věcné ceny

Tratě závodu Supersprint Triatlon Zlín 2019
-

Supersprint intervalový závod – plavání 200 m, cyklistika 4,5 km (3x 1,5 km okruh),
běh 1,2 km
Supersprint skupinový závod – plavání 250 m, cyklistika 6 km (4x 1,5 km okruh), běh 1,6 km
Čtyřčlenné štafety Žáci 12-15 let – plavání 100 m, cyklistika 3 km (2x 1,5 km okruh), běh
0,8km
Čtyřčlenné štafety dospělí – plavání 200 m, cyklistika 4,5 km (3x 1,5km okruh), běh 1,2km
děti + OPEN závod veřejnosti – plavání 50 m, cyklistika 1,5 km, běh 0,8 km

Plavání – proběhne na venkovním 25 m bazénu Lázní Zlín v osmi drahách, v každé dráze 2 závodníci,
celkem 16 závodníků. Start skokem do vody z břehu, nebo přímo z bazénu. Z vody se vylézá stejnou
stranou jako při startu a přebíhá se do cyklistického depa. Plavání bez neoprenu.
Cyklistika – z depa se vyjíždí na uzavřený 1,5 km dlouhý cyklistický okruh rovinkou, dále stoupání po
kostkách, následuje technická pasáž, technický sjezd a rovinka okolo depa. Super sprint 4x okruh,
štafety 3x okruh. Cyklistická trasa je během závodu uzavřena.
Běh – běžecká část začíná výběhem z depa po rovině ve směru cyklistického okruhu. Běžci následně
odbočením vlevo se po chodníku dostanou do areálu Lázní Zlín se závěrem a cílem na atletickém
tartanovém oválu Stadionu mládeže.

Kategorie závodu Supersprint Triatlon Zlín 2019
-

kategorie I. - žáci mladší 12 – 13 let, žáci starší 14 – 15 let
kategorie II. - dorost, junioři, AG-20, 40, 50, 60+
kategorie III. - děti 8 - 11let

Kategorie závodu štafet
-

kategorie I. - mládež 12 – 15 let
kategorie II. - dospělí 16 – 60+ let
čtyři členové – 2x žena + 2x muž, pořadí startu – žena, muž, žena, muž

Kategorie závodu veřejnosti OPEN
-

do 20 let (2007 – 1999)
do 40 let (1998 – 1979)
nad 40 let (1978 a starší)

Startovné závodu Supersprint Triatlon Zlín 2019
-

základní – žáci 150,-; dorost, junioři 250,-; ostatní 400,člen ČTA - žáci 100,-; dorost, junioři 200,-; ostatní 300,- (platba předem!)
děti 8-11 let – 50,- při přihlášení předem, 100,- přihlášení na místě
OPEN závod veřejnosti - 200,- při přihlášení předem, 300,- přihlášení na místě

Startovné závodu čtyřčlenných štafet

-

Přihlášení a platba předem:
mládež – pro členy ČTA 400,-; pro nečleny ČTA 500,dospělí – pro členy ČTA 600,-; pro nečleny ČTA 800,Přihlášení a platba na místě:
mládež – pro členy ČTA 600,-; pro nečleny ČTA 700,dospělí – pro členy ČTA 800,-; pro nečleny ČTA 900,-

Přihlášky do závodu Supersprint Triatlon Zlín 2019
Registrace online přes www.czechtriseries.cz - pro členy ČTA.
Registrace online přes http://titantrilife.cz/ - pro nečleny ČTA a na závod OPEN
Po uzávěrce má právo pořadatel rozhodnout o přijetí závodníka, uzávěrka 7. května 2019 nebo do
maximálního počtu 160 závodníků v kategoriích od 16 let.

Propozice: SUPERSPRINT Triatlon Zlín 2019
Závod se řídí pravidly ČTA, Soutěžní směrnicí 2019 a ustanovení tohoto rozpisu. Každý závodník musí
mít čip. Bez čipu není výsledný čas. Každý závodník musí mít na sobě napsáno startovní číslo fixem na
rameni či předloktí a na noze, startovní číslo musí mít na kole a na cyklistické helmě, při běžecké části
musí být startovní číslo zepředu.
Nejdříve závodníci absolvují Intervalový závod. Následně budou rozděleni dle dosažených časů do
skupin a proběhne Skupinový závod. Ve skupině bude maximálně 16 závodníků. O vítězi se (kromě
žákovských kategorií) rozhodne podle časů Skupinového závodu. U žákovských kategorií se o pořadí
ve věkových kategoriích rozhoduje po Intervalovém závodu.
1. Intervalový závod - 200m - 4,5km - 1,2km. Všichni přihlášení závodníci kategorií od seniorů až po
mladší žáky startují do plavecké části intervalově s odstupem 10 sekund. Pro žákovské kategorie
(mladší a starší žáci) je výsledný čas v cíli intervalového závodu konečným časem pro výsledkovou
listinu Českého poháru. Ostatní závodníci budou dle dosažených časů v cíli rozděleni do
výkonnostních skupin po šestnácti, zvlášť muži a ženy.
2. Skupinový závod – 250 m – 6 km - 1,6 km. Plaveckou část závodu startují samostatně ženy a muži
v šestnáctičlenných skupinách od nejpomalejších po nejrychlejší. Jako první startují ženy. Další
skupiny startují až do po dojezdu posledního závodníka cyklistického úseku do depa kol. Výhodou pro
závodníky s lepšími časy z intervalového závodu je nasazení do výhodnějších plaveckých drah od
středu bazénu. Finálovým závodem, který rozhodne o vítězi, je poslední skupina šestnácti závodníků
s nejlepšími časy z intervalového závodu. Bude-li v dané skupině dojet závodník o jeden okruh, závod
pro něj končí.
Čas v cíli ze Skupinového závodu je u věkových kategorií od dorostu konečným časem pro
SUPERSPRINT i do celkového pořadí Českého poháru.

Propozice ŠTAFETY Triatlon Zlín 2019
Štafety - 200m - 4,5 km - 1,2 km. Štafety jsou čtyřčlenné (čtyři členové – 2x žena + 2x muž, pořadí
startu – žena, muž, žena, muž). Počet štafet je maximálně 16 pro danou kategorii. Kluby mohou
nominovat do kategorie i více štafet, pokud se nenaplní počet štafet z klubů registrovaných v ČTA pro
rok 2019. O případném zařazení další klubové štafety rozhoduje umístění klubu v Českém poháru OT
Czechtriseries za rok 2018. Štafeta může být i neklubová, pak se její výsledek nezapočítává se do
výsledku klubů Českého poháru.
První členové štafety budou do plaveckého bazénu nasazeni do výhodnějších drah od středu bazénu
ke kraji. O nasazení rozhoduje umístění klubu v Českém poháru OT Czechtriseries za rok 2018. Další
členové štafety budou již pouštění do nejbližší volné dráhy. Předávací štafetová zóna bude vytýčená
v úseku za cílem na oválu tartanové plochy. Štafetový kolík představuje měřící čip.

Propozice Děti + veřejnost OPEN
Děti + OPEN – 50 m - 1,5 km - 0,8 km. Všichni přihlášení závodníci všech kategorií startují do plavecké
části intervalově s odstupem 10 sekund. Nejdříve startují děti. Po opuštění depa posledním
závodníkem v dětské kategorii, startují první závodníci v závodu pro veřejnost. Výsledný čas v cíli
intervalového závodu je konečným časem pro výsledkovou listinu.

Časový harmonogram SUPERSPRINT TRIATLON ZLÍN 2019
Pátek 10. 5. 2019
18:00 - 19:00 – Prezence závodníků
Sobota 11. 5. 2019
9:00 – 11:00 – Prezence závodníků
10:00 – 11:30 - rozplavání, ukládání kol do depa
11:40 – rozprava intervalového závodu
12:00 - START intervalový závod – dospělí, junioři, dorost, žáci
13:45 - odběr kol z depa žáci po ukončení intervalového závodu
14:00 – 14:30 – kontrola a uložení kol depo pro skupinový závod
14:40 – Rozprava skupinového závodu
15:00 – START skupinového závodu – nejpomalejší skupiny – dorost, junioři, dospělí, (ženy, muži)
18:00 – slavnostní vyhlášení
18:00 – 19:00 - prezentace štafet + závod Open
Neděle 12. 5. 2019
7:00 – 8:00 - prezentace štafety, děti + OPEN závod
7:30 - 8:30 - rozplavání, ukládání kol do depa
8:30 - rozprava závodu štafet
9:00 - START štafet mládež
10:30 – 10:50 - odběr kol z depa mládež, kontrola uložení kol dospělých
11:00 - START štafet dospělí
11:00 – 12:00 - prezentace děti 8 – 11 let + závod veřejnosti OPEN
12:15 - 12:45 – odběr kol z depa štafety dospělí, uložení kol OPEN + děti
12:30 – vyhlášení závodu štafet
12: 45 - rozprava závodu veřejnosti OPEN + děti
13:00 - START intervalového závodu děti 8-11 let + veřejnost OPEN
15:00 – vyhlášení závodu dětí, OPEN závodu pro veřejnost

Praktické informace pro účastníky a diváky
Trasa cyklistické části je během závodu uzavřená pro veřejnou dopravu. Zcela uzavřena je ulice
Hradská, kde je umístěno depo pro kola.
Zázemí pro závodníky a týmy je v areálu atletického Stadionu mládeže ve Zlíně na ulici Hradská.
Doporučená parkoviště: náměstí Práce – pod Obchodním domem Zlín, u Velkého kina, parkoviště
ulice Březnická, parkování v plaveckého bazénu není možné
Doporučené ubytování: www.utb.cz/kmz, 576 038002, kratinova@kmz.utb.cz
www.ubytovna.zlinsko.com, 577210614, ubytovna@zlinsko.com

Organizační výbor SUPERSPRINT TRIATLON ZLÍN 2019
Ředitel závodu: Bohuslav Komín
Sportovní ředitel: Karel Janak
Koordinátor plaváni: Marta Bajerová
Koordinátor cyklistiky: Pavel Krbec
Koordinátor běhu: Zbyněk Harabiš
Depo kol: Petr Bludský
Ozvučení, protokol, ceny a ceremoniál: Robert Šperka
Lékařská služba: Petr Jurčík
Strava a občerstvení: Kristýna Bludská
Prezentace, čipy, výsledky: Robert Šperka
Ekonom: Alena Mahdalová
Fotograf, kamera: Milan Mikšík

Soutěžní výbor SUPERSPRINT TRIATLON ZLÍN 2019
Ředitel závodu: Bohuslav Komín
Hlavní rozhodčí: Aleš Novotný
Technický delegát: Petr Neumann

