DUATLON BŘEHY
Pořadatel akce
Pallavicini s celou rodinou

Kontakt
info@pallavicini.cz
+420 773 377 331

Termín konání
29. 4. 2017

Status
19. ročník závodu a nově zařazen jako 1. závod ze série LABSKÁ VÝZVA

Distance
Hlavní závod: 6,6 – 24,0 – 3,3 km
Žáci (8, 9, 10): 0,3 – 2 – 0,3 km
Žáci (12 až 15): 0,6 – 4 – 0,6 km

Limit závodníků hlavního závodu
150

Místo
Břehy u Přelouče, autokemp Buňkov

Kategorie
Žáci (8)
Žáci (9)
Žáci (10 – 11)
Žactvo mladší (12 – 13)
Žactvo starší (14 – 15)
Dorost (16 – 17)
Junioři (18 – 19)
Dospělí (20 – 39)
Dospělí (40 – 49)
Dospělí (50 – 59)
Dospělí (60+)
Štafety (16+)

Štafeta
Dvoučlenná, složená z běžce a cyklisty. Kategorie nejsou rozděleny podle pohlaví.

Fotografie
V ceně startovného pouze pro závodníky

Předpis
Závod se koná 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.

Prezence
Dospělí:
Žáci:

10.00 – 11.30
10.00 – 13.00

HARMONOGRAM
10.00 – 11.30 Prezence závodníků, výdej startovních čísel
10.00 – 13.00 Prezence závodníků v žákovských kategoriích
10.00 – 11.45 Ukládání věcí do depa
11.50 – 11.55 Rozprava k hlavnímu závodu
12.00
START hlavního závodu
Cca 14.00
START žákovských kategorií
Cca 15.00
Vyhlášení
*pořadatel si vyhrazuje změny v harmonogramu

PARTNEŘI

STARTOVNÉ
od 26. 4. 2017 se platí
na místě
Žáci
150/100* Kč
150/100* Kč
200 Kč
Žákovské kategorie do 15 let mohou mít startovné zdarma! Stačí, když bude závodit alespoň 1
z rodičů.
Dorostenci
250/200* Kč
300/250* Kč
450 Kč
Junioři
400/350* Kč
500/450* Kč
650 Kč
Dospělí
400/350* Kč
500/450* Kč
650 Kč
Štafeta
800 Kč
1000 Kč
1300 Kč
* pro závodníky s platnou licencí ČTA pro rok 2017, nutno předložit licenci na prezenci
Kategorie

do 13. 4. 2017 převodem

od 14. 4. 2017 převodem

Číslo účtu
1347953016/3030

Přihlášky
ON-LINE do 25. 4. 2017 23:59:59

Co startovné obsahuje?
Pro VŠECHNY (ano, i pro jednotlivé členy štafety) závodníky v hlavním závodě je připraveno:
• Pořadatelská a lékařská služba,
• poháry pro nejlepší,
• startovní číslo,
• občerstvení po závodě,
• mobilní časomíra (garantované cílové časy),
• finisherská medaile,
• fotografie,
• parkovné v místě závodu,
• diplom do emailu,
• startovné zdarma pro závodící dítě v žákovské kategorii*.
* slevu nelze uplatit zpětně po uhrazení ceny startovného dítěte
Pro individuální závodníky v dětském závodě je připraveno:
• Pořadatelská a lékařská služba,
• startovní číslo,
• občerstvení po závodě,
• mobilní časomíra (garantované cílové časy),
• finisherská medaile,
• fotografie,
• diplom.

MAPY
BĚH 1

KOLO

BĚH 2

