pořádá

SPORTOVNÍ KLUB OCELÁCI OSTRAVA z.s.
(organizátor)
za podpory:

a pomoci partnerů:

Vás srdečně zve na OCELÁCKÝ TRIATLON - triatlon s úsměvem, který proběhne 8.6.2019v lokalitě u
Vrbického jezera (Vrbice u Bohumína) GPS souřadnice: 49.8778406N, 18.3069583E
1. TRAŤ HLAVNÍHO ZÁVODU
plavání – 0,75 km, kolo – 21 km, běh – 5 km
 . ČASOVÝ PROGRAM
2
08:00 -11:00 - prezentace hlavního závodu v místě konání závodu, tj. u Vrbického jezera
08:00 - 9:15 - prezentace dětských závodů
9:15 - rozprava před dětskými závody
9:30 - start nejmenších (2014 a mladší) duatlon (100 m běh - 200 m kolo (odrážedlo) 30 m běh) - možno
absolvovat v doprovodu rodičů
9:45 - start kategorie (2011-2013) duatlon (500 m běh -1000 m kolo -300 m běh)
10:10 - start kategorie (2007-2010) triatlon (100 m plavání - 3000 m kolo - 500 m běh)
10:35 - start kategorie (2004 - 2006) triatlon (200 m plavání - 4000 m kolo -1000 m běh)
11:10 - vyhlášení dětských kategorií
11:10 - otevření depa hlavního závodu
11:45 - rozprava před hlavním závodem
12:00 - start hlavního závodu
13:30 - oběd (guláš, pivo/limo)
14:30 - vyhlášení vítězů
15:00 - závěrečná tombola
3. SPORTOVNÍ DISCIPLÍNY
PLAVECKÁ ČÁST:
- délka plavecké části je přibližně 750 m
- plavecká část proběhne na vodní ploše Vrbického jezera. Každý závodník bude před startem označen
startovním číslem. Na noze bude mít připevněn čip, který obdrží u registrace. Čipy se po skončení
závodu vrátí organizátorovi.
- neoprén je povolen, pokud by však teplota vody před startem závodu přesáhla 25°C, může organizátor
zakázat použití neoprénu
CYKLISTICKÁ ČÁST:
- délka cyklistické části je 21 km
- drafting - jízda “v háku” je povolena
- trasa (viz. mapa) je následující: z parkoviště u Vrbického jezera zabočit vlevo - dále ulicí Ostravská
č.647 směr Bohumín - Pudlov - 1. bod otočení o 180º bude probíhat u odbočení na ulici Na Chalupách a
stejnou cestou zpět - 2. bod otočení o 180º je benzinová stanice (cca 500m před parkovištěm) - 3. bod
otočení o 180º je opět u odbočení na ulici Na Chalupách a stejnou cestou zpět - 4. bod otočení o 180º je
benzinová stanice (cca 500m před parkovištěm) - 5. bod otočení o 180º je opět u odbočení na ulici Na
Chalupách a stejnou cestou zpět - po otočení již bez průjezdu benzinové stanice přímo do areálu
Vrbického jezera, kde cyklistická část končí vjezdem do depa
- na cyklistické trase budou na klíčových místech traťoví komisaři (označeni reflexní vestou) a hlídky
Městské policie Bohumín: výjezd z parkoviště u Vrbického jezera, na místě otočení v ulici Ostravské,
benzínová stanice
- účastníci závodu jsou povinni respektovat pravidla silničního provozu. Přejetí středové „plné“ čáry a vjetí
na levou polovinu vozovky se trestá okamžitou diskvalifikací.
- pro cyklistickou část je povinná pevná cyklistická přilba a kolo ve vyhovujícím technickém stavu, obojí
bude kontrolováno při přejímce kola do depa

- pro cyklistickou a běžeckou část je povinný i horní díl sportovního oblečení ( TT kombinéza, TT top,
tričko, vesta), v případě neuposlechnutí okamžitá diskvalifikace
 ĚŽECKÁ ČÁST:
B
- délka běžecké části je 5 km
- trať je rovinatého charakteru, asfaltový a nezpevněný povrch s tvrdým podkladem
- běžecká trať vede podél Vrbického jezera
- na 2,5 km běhu bude připravena voda k občerstvení
SHRNUTÍ:
- účastníci závodu jsou povinni respektovat pravidla silničního provozu
- po dobu konání závodu je zakázáno používání hudebních přehrávačů (mp3, mobilů, sluchátek atd.).
Jejich použití se trestá okamžitou diskvalifikací.
- během závodu je zakázán doprovod závodníků vodiči, doprovázení závodníků cyklisty, auty atd.
- účastníci závodu obdrží při registraci startovní číslo, které je povinen mít po celou dobu cyklistické a
běžecké části umístěno na viditelném místě
4. KATEGORIE
Muži
:
● kategorie A muži do 39 let (1980 a mladší)
● kategorie B muži 40-49 let (1979-1970)
● kategorie C muži nad 50 let (1969 a starší)
Ženy
:
● kategorie D ženy do 39 let (1980 a mladší)
● kategorie E ženy nad 40 let (1979 a starší)
Štafety:
● kategorie F mužské štafeta (2-3 účastníci)
● kategorie G ženská štafeta (2-3 účastnice)
Štafety:
- 2 až 3 účastníci (v případě smíšené štafety bude považována jako štafeta mužská)
- předávka štafet (startovního chipu a startovního čísla) je možná pouze v prostoru depa
- účastník závodu jednotlivců nemůže být zároveň účastníkem štafety
Můj 1.triatlon:
- budou odměněni 3 nejlepší muži a 3 nejlepší ženy bez rozdílu věkových kategorií
5.PŘIHLÁŠKY, REGISTRACE, STARTOVNÉ
- účastník se přihlašuje do závodu elektronickou formou na https://entry.timechip.cz/. Elektronické
přihlášky budou přijímány do 5.6.2019
- účastníci štafet se rovněž hlásí na https://entry.timechip.cz/ Při registraci štafety, uveďte společný
název štafety a definujte jednotlivé členy včetně označení, jakou disciplínu kdo bude absolvovat
(plavání, kolo, běh).
- účastníci dětských závodů se hlásí také hlásí na https://entry.timechip.cz/.
- startovné bylo stanoveno na 350,-Kč pro hlavní závod včetně startovního balíčku a guláše a piva/lima
po závodě, děti mají symbolické startovné 
20,-Kča závody štafet 500,-Kč
-
platba startovného bude na účet: 2400396605/2010. Registrace se stává platnou po připsání částky
na účet. V případě neuhrazení registrace do 30 dnů od přihlášení, se přihláška stává neplatnou.

- účastník se může přihlásit do závodu při registraci v den konání závodu. Při registraci na místě se
startovné zvyšuje na 450,-Kč, bez nároku na plnohodnotný startovní balíček v individuálním závodě, v
případě štafet je cena registrace na místě 600,-Kč a v dětském závodě 30,-Kč.
-
počet startujících je omezen na 200 závodníků v hlavním závodě a 15 štafet.
- v hlavním závodě mohou startovat účastnici starší 18-ti let, účastníci starší 14ti-let pouze s písemným
souhlasem zákonného zástupce
6. ZDRAVOTNÍ ZAJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ apod.
- organizátor má právo změnit plánovaný program nebo závod zrušit z důvodu živelné pohromy, z
bezpečnostních důvodů, nebo bude-li to požadováno oficiálním nařízením. Organizátor si vyhrazuje
právo omezit počet závodníků a upravit vlastní závod dle svého uvážení, dle klimatických,
bezpečnostních a jiných podmínek. V takových případech nebude mít organizátor povinnost odškodnit
účastníky za jakékoliv vzniklé škody.
- každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a odpovědnost
- organizátor doporučuje účastníkovi individuální lékařskou prohlídku a individuální zdravotní pojištění
- zdravotní zabezpečení účastníků zajišťuje v rámci možností zdravotní hlídka
- organizátor nenese žádnou odpovědnost za případné zranění a škody vzniklé účastníkovi předem,
během a po skončení závodu
- účastníci zodpovídají za své věci. Organizátor nepřebírá odpovědnost za případné ztráty a krádeže věcí
účastníků.
7. PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA*
- účastník akce prohlašuje, že je osobou starší 18 let a je si vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku
škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti na výše uvedené akci
- účastník akce prohlašuje, že se akce účastní dobrovolně
- účastník prohlašuje, že při konání akce nebude požívat omamných nebo psychotropních látek a léčiv
- účastník akce prohlašuje, že jeho zdravotní stav odpovídá náročnosti akce a je schopen akci bez újmy
na svém zdraví absolvovat
- účastník akce prohlašuje, že se bude řídit všemi pokyny organizátora a jiných osob, které na průběhu
akce s organizátorem spolupracují
- účastník akce prohlašuje, že si je vědom toho, že organizátor akce nebo osoby, které na průběhu akce s
organizátorem spolupracují, neodpovídají za škodu nebo újmu na zdraví nebo majetku účastníka
- bude provedeno písemnou formou při registraci
* V případě účastníka staršího 14-ti let toto prohlášení provede zákonný zástupce.

8. PROHLÁŠENÍ ORGANIZÁTORA
- organizátor prohlašuje, že si vyhrazuje právo omezit počet závodníků a upravit vlastní závod dle svého
uvážení, dle klimatických, bezpečnostních a jiných podmínek
- organizátor prohlašuje, že nepřebírá odpovědnost za případné ztráty a krádeže věcí závodníků
- protesty se podávají písemně řediteli závodu do 15 minut po vyvěšení neoficiálních výsledků pro danou
kategorii s finančním vkladem 200,-Kč. Vyjádření o protestu bude provedeno ústně do 30 minut po
podání protestu. Pokud bude protest zamítnut, zůstává finanční vklad organizátorovi.
- ubytování organizátor nezajišťuje
ORGANIZÁTOR: SPORTOVNÍ KLUB OCELÁCI OSTRAVA z.s.
Zastoupeno: Libor Pavelka, předseda výboru
Petra Nevřalová, místopředseda výboru
skocelaciostrava@gmail.com

