POŘADATEL:

TRI Prague, s.r.o.

TERMÍN KONÁNÍ:

sobota 28.7.2018

STATUT:

veřejný mezinárodní závod v triatlonu světové série Challenge Family

DISTANCE:

middle: 1,9 – 90 – 21km (jednotlivci agegroups, PRO a štafety mix)
try-athlon: 0,38 – 18 – 4,2km (jednotlivci)

MÍSTO STARTU A CÍLE:

Střelecký ostrov a Vítězná ulice, Praha 5

ŘEDITEL ZÁVODU:

Ing. Tomáš Vrzák

PŘIHLÁŠKY:

Přihlášky dostupné online na www.challenge-prague.com
Kapacita závodu: 1000 osob (middle), 250 osob (try-athlon)

STARTOVNÉ:

49 – 279€ (dle kategorie a termínu přihlášení, blíže na webu akce)

PREZENCE:

Vítězná ulice, Praha 5
27.7. 10:00 – 20:00h
28.7. try-athlon 6:30 – 7:30h
28.7. middle 7:00 – 10:00h

PŘEDPIS:

Závod se koná podle pravidel ČTA a v souladu s pravidly světové série
Challenge Family, které vychází z pravidel ITU. Odchylky jsou uvedeny
na webových stránkách závodu. 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 či zásahu
vyšší moci.

CENY:

V absolutním pořadí kategorie middle PRO prvních 6 mužů a žen obdrží
finanční odměnu v celkové výši 19.000€. První tři štafety, muži a ženy
ve všech ostatních kategoriích obdrží věcné ceny. Každý účastník, který
dokončí závod obdrží medaili a finisher tričko.

TRATĚ ZÁVODU:

Plavání: 1.9 km (middle), 380 m (try-athlon) – trasy mohou být z důvodu
nízké teploty či silnému protiproudu zkráceny a to v souladu s pravidly,
plave se v řece Vltava okolo Střeleckého ostrova. Teplota vody 15,5 –
18,5°C. Kvalita vody kontrolována provedením rozboru vody. Použití
neoprenu se řídí pravidly ČTA (užití neoprenu je zakázáno, je-li
dosaženo teploty vody 24,5°C a více, při teplotě vody nižší než 16,0°C je
použití neoprenu povinné nebo je trasa zkrácena. Při teplotě vody nižší
než 13,0°C se plavání vždy ruší. Časový limit plavání 1 h 15 min od startu
(middle). Start ve vlnách dle věkových skupiny (middle).
Cyklistika: 90 km (2 okruhy cca. po 45k m - middle), 18 km (3 okruhy
cca. po 6k m - try-athlon). Rovný terén. U trasy middle 1x stoupání na
okruh. Kvalita povrchu – kvalitní asfalt, možné drobné výmoly. Trať
cyklistiky je plně uzavřena, i přesto je každý účastník závodu povinen
dodržovat pravidla silničního provozu, pokynů policie a pořadatelů.
Cyklistická přilba je povinná. Try-athlon: jsou povoleny všechny typy kol
splňující bezpečnostní kritéria, drafting je povolen. Middle: nejsou
povoleny horská kola, treková kola apod., všechna kola musí splňovat
bezpečnostní kritéria, drafting je zakázán, cyklistická část probíhá jako
individuální časovka, rozestupy mezi jednotlivými závodníky budou min
10 m. Nedodržení těchto pravidel se trestá penalizací. Časový limit
cyklistiky 5 h 00 min od startu (middle).
Běh: 21,1 km (4 okruhy cca. po 5 km – middle), 4,2 km (1 okruh – tryathlon) v rozmezí Národní divadlo, Mánes, náplavka, Palackého most,
Smíchov, Janáčkovo náměstí. Rovinatá trať, pouze seběhy na náplavku
a výběhy na most, povrch převážně asfalt, na náplavce kostky. Časový
limit běhu 7 h 30 min od startu (middle) a 1 h 30 min od startu, tj.
celkový čas (try-athlon).

KATEGORIE:

Věkové kategorie, automaticky dle ročníku narození. W-ženy M-muži
middle: WPRO MPRO, W18 M18, W25 M25, W30 M30, W35 M35,
W40 M40, W45 M45, W50 M50, W55 M55, W60 M60, W65 M65,
W70+ M70+
middle štafety: mix W/M
try-athlon: W18 M18, W20 M20, W30 M30, W40 M40, W50 M50,
W60 M60, W70+ M70+
Účastníci startující v kategorii W/MPRO nemají nárok na přidělení
bodů do bodování Českého poháru.

OBČERSTVENÍ:

Cyklistika: 1 občerstvovací stanice každých cca 20 km (voda, iontový
nápoj, ovoce, energetická tyčinka, gel). Běh: 1 občerstvovací stanice
každých cca 2 km (voda, iontový nápoj, cola, Redbull, ovoce,
energetické tablety, gely). Cíl: voda, iontový nápoj, ovoce, pečivo,
Redbull, cola.

PROGRAM:

//program je pouze orientační – sledujte webové stránky//
Pátek 27.7.
10:00 – 20:00 – EXPO (Vítězná a Zborovská ulice)
10:00 – 20:00 – Registrace FORD CHALLENGEPRAGUE,
CHALLENGEPRAGUE ŠTAFETY, CHALLENGETRY-ATHLON (Vítězná ulice)
10:00 – 15:15 – Registrace HERVIS CHALLENGEJUNIOR (Vítězná ulice)
14:00 – 15:30 – Rozplavby (Střelecký ostrov)
16:00 – Start dětského běžeckého závodu HERVIS CHALLENGEJUNIOR
(Střelecký ostrov)
17:00 – 18:00 – Rozpravy k závodu middle a try-athlon česky a anglicky
(Střelecký ostrov)
18:00 – 19:00 – Pasta Party (Střelecký ostrov)
Sobota 28.7.
6:30 – 20:00 – EXPO (Vítězná a Zborovská ulice)
6:30 – 7:30 – Registrace CHALLENGETRY-ATHLON (Vítězná ulice)
7:00 – 10:00 – Registrace FORD CHALLENGEPRAGUE,
CHALLENGEPRAGUE ŠTAFETY (Vítězná ulice)
8:30 – Start CHALLENGETRY-ATHLON (Střelecký ostrov)
12:00 – Start FORD CHALLENGEPRAGUE (Střelecký ostrov)
19:30 – Vyhlašování vítězů ve všech kategoriích (Střelecký ostrov)

BEZPEČNOST:

Na bezpečnost účastníků i jejich vybavení dohlíží profesionální
zdravotnická záchranná služba, vodní záchranná služba, městská
policie, policie ČR, soukromá bezpečností agentura, rozhodčí ČTA a
stovky pořadatelů, prosíme dbejte jejich pokynů. Pořadatel je řádně
pojištěn. Každý účastník je povinen mít zákonné zdravotní pojištění a
v případě zahraničních účastníků sjednané cestovní pojištění s krytím
sportovních soutěžních aktivit. Všem účastníkům je doporučeno mít
sjednané také úrazové pojištění. Nepřeceňte své síly a vždy zvažte svůj
aktuální zdravotní stav. Každý startuje na vlastní nebezpeční a
odpovědnost a pořadatel nenese odpovědnost za škody či újmy
způsobené účastníkem.

