Termín konání: Neděle 23. července 2017
Místo konání: Praha 20 – Horní Počernice, zázemí závodu a start u rybníku Eliška, ulice K
Hrázi.
Statut: 6. ročník amatérského silničního triatlonového závodu. Závod je součástí bodované
série HT TOUR 2017.
Závody žactva a dorostu jsou součástí Českého poháru v triatlonu.
Závod je součástí seriálu “Můj první triatlon”
Závod je určen pro všechny věkové a výkonnostní kategorie včetně dětí. Závodníci si mohou
vybrat z několika délek a obtížností tratí.
Pořadatel: H-Triatlon, z.s. ve spolupráci s partnery
Ředitel závodu: Mgr. Vladislav Dykast, tel.: 725 933 660, email: email@htriatlon.cz
Moderuje: Stanislav Bartůšek
Účast známých osobností: Stanislav Bartůšek
Registrace: Online registrace závodníků viz “Registrace”
http://www.htriatlon.cz/online-registrace/
nebo na www.sportt.cz (další možnost je registrace v místě závodu v sobotu 22.7.2016 od
17.00 – 18. 00 hodin a v neděli od 8.00 hodin)
Startovné:
Žactvo do 15. let
do 13. 7. 2017 70 Kč
od 14. 7. 2017 100 Kč
Dorost
do 13. 7. 2017
od 14. 7. 2017

300 Kč
400 Kč

Tratě : Český pohár v triatlonu
ŽÁCI 8.-11. let (ročníky 2006 – 2009)
plavání 100 m +kolo 2 km + běh 1km (horská kola)

MLADŠÍ ŽÁCI 12.-13. let (ročníky 2004-2005)
plavání 300 m + kolo 6 km + běh 2 km (vhodná pro silniční kola)
STARŠÍ ŽÁCI 14.-15.let (ročníky 2002-2003)
plavání 300 m + kolo 6 km + běh 2 km (vhodná pro silniční kola)
DOROST 16 – 17. let ( ročníky 2000-2001)
plavání 750 m + kolo 20 km + běh 5km

Parkování: v místě závodu ulice K Hrázi (vyhrazená stání pro PREMIUM startovné)
Oběd: pro všechny závodníky
Doprovodné aktivity (bude upřesněno): DJ Aleš Matoušek, zábava pro celou rodinu, ukázky
první pomoci a hasičské techniky, skákací hrad, soutěže pro děti, malování na obličej.

Časový program závodu (pro sezonu 2017 bude upřesněno):
Sobota 22.7.2017
17.00 – 18.00 hodin Otevření startovní kanceláře – prezentace závodníků, doprodej
volných čísel
17.00 – 18.00 hodin “JAK NA TO!”
pod vedením triatletky Veroniky Mikové máte možnost seznámit se s průběhem
triatlonových závodů, pravidly, vyslechnout si cenné rady a doporučení a to nejen pro
nováčky mezi triatlonisty
Neděle 23.7.2017
Prezentace závodníků příchozích závodníků končí 60 minut před jejich startem, předem
přihlášení závodníci se musí prezentovat nejpozději 30 minut před svým startem
8:00 Otevření sportovní kanceláře – Prezentace závodníků, doprodej volných čísel
9:20 start závodu “BENJAMÍNCI” (ročníky 2014 a mladší)
9:30 start závodu “VLČÁCI” (ročníky 2010-2013)
9:45 start závodu ŽÁCI 8.-11. let (ročníky 2006 – 2009)
10:35 start závodu MLADŠÍ ŽÁCI 12.-13. let (ročníky 2004-2005) a STARŠÍ ŽÁCI 14.-15.let
(ročníky 2002-2003)
10:40 start závodu DOROST
10:55 start SPORT
Muži absolutní pořadí
Ženy absolutní pořadí
2-členné nebo 3-členné týmy
11:05 start KLASIK
Muži 19-39 let

Muži 40-49 let
Muži 50-59 let
Muži 60-99 let
Ženy 19-34 let
Ženy 35-44 let
Ženy 45-99 let
2-členné nebo 3-členné týmy
11:20 start HOBBY
Muži absolutní pořadí
Ženy absolutní pořadí
13.10 - 14.00 hodin oběd pro všechny závodníky
14:00 slavnostní vyhlášení výsledků, tombola
14:30 zakončení akce

