PROPOZICE

Plavání 300 m I Kolo 24 km I Běh 5 km

Termín:

10. 6. 2017

Místo:

Šumvald u Uničova (okres Olomouc), fotbalové hřiště.

Start:

Start hlavního závodu 10. 6. 2017 v 13:00 hod. na hrázi rybníka
v Mostkově.
Start dětského závodu v 9:00 hod. na fotbalovém hřišti v Šumvaldě.

Cíl:

Cíl hlavního závodu je na fotbalovém hřišti v Šumvaldě.

Prezentace:

Prezentace hlavního závodu od 10:00 do 12:00 hod. na fotbalovém hřišti
v Šumvaldě.
Prezentace dětského závodu od 8:00 do 9:00 hod.

Kategorie:

Hlavní závod

Dětský závod

15  20 let
21  30 let
31  40 let
41  49 let
50 +

4  5 let
6  8 let
9  10 let
11  12 let
13  14 let

Štafety

Pořadatelé si vyhrazují právo sloučit kategorie dle počtu startujících.

Startovné:

Hlavní závod

Dětský závod

250 Kč do 6. 6. 2017
300 Kč při prezentaci na místě

Zdarma při registraci do 6. 6. 2017
50 Kč při prezentaci na místě

Štafety  450 Kč do 6. 6. 2017 nebo 600 Kč při prezentaci na místě.
Startovné pro Hlavní závod zahrnuje zdravotní a pořadatelskou pomoc,
startovní číslo, měření času, občerstvení v průběhu závodu, teplé jídlo,
ovocné stoly a pivo/nealko v cíli. K dispozici budou pro všechny závodníky
šatny a sprchy. Připraven bude doprovodný program + afterpárty!

Při zaplacení startovného do 6. 6. 2016 dostane každý závodník
památeční medaili a bude zařazen do slosování o věcné ceny.
Online
registrace:

Hlavní závod

Dětský závod

bit.ly/Registrace_SUTR2017

bit.ly/Registrace_Kamínek2017

Registrace platná po připsání
částky 250, Kč na bankovním
účtu.
Startovné posílejte na č.účtu: 210880210/0300 v následující podobě:
ŠUTR  celé jméno /jméno štafety/  rok narození
(Pokud dáte jako v.s. tel. číslo  příjde Vám na toto číslo potvrzovací sms.)

Trasa
hlavního
závodu:

Plavání  rybník Oskava v Mostkově. Plavecký styl není určen :).
Kolo  Trasa na kolo vede po hlavní komunikaci (za plného silničního
provozu), polních a lesních cestách. Doporučujeme horské kolo.
Běh  Běží se přes obec Šumvald a po polních cestách.

Občerstvení:

Občerstvení bude pro závodníky připraveno na startu i při závodě.
V cíli na závodníky bude čekat teplé jídlo, ovocné stoly a pití (pivo/nealko).

Pravidla:

Závod se pojede za plného silničního provozu. Závodníci jsou povinni
dodržovat ustanovení silničního provozu, mít cyklistickou přilbu a dbát
pokynů pořadatele. Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí a plně
odpovídají za škody na zdraví a majetku způsobené sobě nebo druhým
osobám a pořadateli. Všichni závodníci jsou povinni pohybovat se jen na
vyhrazených cestách a odpadky odhazovat pouze u občerstvovacích
stanic. Kolo musí být v dobrém technickém stavu.

Doprovodný
program:

Afterparty s Rebellions, aktivity pro děti i dospělé, makrely, selátko, točené
pivo, skákací hrad, malování na obličej.

Ubytování
po závodě:
Kontakt na
pořadatele:

V areálu závodu bude dostatek místa na stanování. Několik míst bude taky
v šatnách. A když budete mít štěstí, možná Vás někdo ubytuje.
triatlon.sutr@gmail.com Jakub Berka 602 445 484

