Propozice závodu
Název závodu:
Statut závodu:
Ročník:
Datum:
Pořadatel:
Partneři závodu:
Soutěžní výbor:

TRIATLON ŘEKA - KRUCEMBURK
Pohár Běžce Vysočiny v triatlonu 2019 – pátý závěrečný závod
Závod pro veřejnost bez omezení.
10
neděle 18. srpna 2019
Běžec Vysočiny z.s.
Krajský svaz TT Vysočina
Ředitel závodu – Nováková Jana
Hlavní rozhodčí – Novák Bohumil

Platnost
propozic:
Místo prezence a
startu:
GPS prezence:
Přístup
konání:

k místu

Přihlášky:

Kategorie
jednotlivců:

Štafety:
Distance tratí:

Tratě – popis
Dospělí, dorost

Časoměřič – Hotař Pavel
Bohumil Novák mob. 731 480 914, email – info@bezecvysociny.cz,
Pořadatel může provést dílčí změny v propozicích nebo jejich doplnění, nejpozději jeden
měsíc před dnem konání závodu.
Kempink Řeka Krucemburk, prezence v restauraci kempinku
49°26'50.527"N, 15°36'2.583"E
Obcí Krucemburk prochází st. silnice č. 37 a je vzdálena 2 km od Ždírce nad Doubravou.
Parkování bude možné na parkovišti autokempinku. Rybník Řeka je u osady Staré Ransko, 1
km jižně od Krucemburku.
Do závodu se, v příslušné věkové kategorii, může přihlásit každý zájemce bez omezení,
s vědomým svého zdravotního stavu a schopností absolvovat předepsanou trať.
Přihlášku lze podat předem na webové stránce ČAT http://www.czechtriseries.cz/ Pro
závodníky s platnou licencí ČTA a zaplaceným členským příspěvkem ČTA platí sleva na
startovném při podání přihlášky nejpozději do 15. 8. 2019.
Přihlášku do závodu je také možno podat předem on-line na internetové stránce Běžce
Vysočiny http://bezecvysociny.cz/
Přihlášku je možné také podat vyplněním prezenčního lístku v den konání závodu. Přihlášení
klasifikovaných v Běžeckém poháru Běžce Vysočiny je bez vyplňování prezenčního lístku.
Junioři A18, juniorky C18:
18 – 19 let
2000 - 2001
Muži A20:
20 – 29 let
1990 – 1999
Muži A30:
30 – 39 let
1980 – 1989
Muži B40:
40 – 49 let
1970 – 1979
Muži B50:
nad 50 let
1969 a méně
Ženy C20:
20 – 34 let
1999 - 1985
Ženy C35:
nad 35 let
1984 a méně
Dorostenci D1, dorostenky D2:
16 – 17 let
2002 – 2001
Smíšené štafety (tříčlenné, dvoučlenné)
Od 14 let
2005 a méně
Kategorie
Plavání (m)
Kolo (km)
Běh (km)
Muži, ženy nad 20 let
600
22,5
4,7
Junioři, juniorky 18 – 19 let
600
22,5
4,7
Dorostenci, dorostenky 16 – 17 let
600
22,5
4,7
Štafeta tříčlenná
1. člen
2. člen
3. člen
Štafeta dvoučlenná
1. člen
2. člen
1. člen
Plavání:
600 m okruh rybníku Řeka, start z vody v ohraničeném prostoru. 1x – tři bóje
po pravé ruce umístěné ve tvaru nepravidelného trojúhelníku.
Cyklistika:

Běh:

hráz rybníka depo má vstupy na protilehlých stranách. Platí zásada, že při
každém přechodu disciplíny závodník, po vstupu jedním vchodem, vystoupí
z depa vždy protilehlým.
Kategorie
S licencí přes
czechtriseries.cz
Muži, ženy
300,250,Junioři, juniorky
300,250,Dorostenci, dorostenky
250,200,Depo,
přechody:

Startovné:

22,5 km velký okruh - Řeka – Krucemburk (plánek detail) – Vojnův Městec –
Radostín - obrátka na silnici směr Vepřová – Hluboká – Krucemburk – Řeka.
Dobrý povrch, zvlněný profil, stoupání max. 6%.
4,7 km velký okruh - lesní a polní cesta, s mírným převýšením, směrem kolem
rybníka Řeka, přes obec Hluboká.

Časový rozpis::

PRAVIDLA:
Oblečení:
Startovní číslo:

Plavání:
Cyklistika:

Běh:
Občerstvení:
CENY:
Možnost dalšího
občerstvení:
Zajímavosti:

Štafeta
500,Zvýhodněné startovné při přihlášce přes czechtriseries.cz je platné pouze při zaplacení na
účet pořadatele 218876304/0300. Ostatní platí startovné při prezenci.
Uzavření depa
10:40
Rozprava:
10:50
Start:
11:00 Hromadný - A, B, C, D
Konec cca
12:30
Vyhlášení
13:00
Závod se koná podle pravidel triatlonu ČAT, soutěžních směrnic ČAT a BV, zákona provozu na
pozemních komunikacích ČR a tohoto rozpisu.
V cyklistické a běžecké části musí být kryta horní polovina těla.
Při prezenci každý obdrží startovní číslo, a případně další identifikační štítky. Musí být připraven
na označení číslem na končetinách lihovým popisovačem. Při plavání je použití startovního
čísla zakázáno. Při cyklistické části je umístěno vzadu, při běžecké vpředu. Proto je vhodné mít
číslo připevněno na gumovém pásku.
Použití neoprenu dle pravidel triatlonu. Bude oznámeno dle teploty vody hodinu před startem.
Ochranná přilba povinná pro všechny kategorie. Ta musí být připnuta páskem od
okamžiku sejmutí kola ze stojanu, až po zpětné uložení kola na stojan.
Drafting (jízda v háku) je povolena.
Z bezpečnostních důvodů je povoleno pouze silniční kolo s klasickými řídítky
(tzv.berany). Jejich konce musí mít krytku.
Přídavná řídítka (hrazdička) smí přesahovat střed předního kola max. 15 cm a zároveň
nesmí přesahovat přední linii brzdových páček. Konce přídavných řídítek musí být vpředu
pevně spojena a na tomto spojení nesmí být připevněny žádné páčky směřující dopředu. Pokud
konce přídavných řídítek nejsou spojena, tak jejich konce musí být zahnuty k sobě, mít
společnou osu a mezeru menší než 4 cm.
Trať nebude pro běžný provoz uzavřena. Všechny křižovatky s odbočením trati budou
obsazena pořadateli, kteří budou provoz usměrňovat. Pravidla silničního provozu platí v plném
rozsahu a musí se dodržovat – to zn. jízda při pravém okraji, souběžná jízda dvou závodníků
možná jen při předjíždění. Pokud se předjíždějící dostane předním kolem před předjížděného,
je ten povinen zpomalit a vytvořit předepsanou vzdálenost mezi závodníky. Za nedodržení
těchto pravidel nese plnou odpovědnost závodník.
Občerstvení možno podávat jen v nerozbitném obalu z okraje tratě. Doprovod není povolen.
Toto ustanovení platí v plné míře i pro cyklistiku.
V prostoru při výběhu z depa bude občerstvovací stanice. Po závodě bude k dispozici
občerstvení (jontové nápoje, ovoce).
Cena pro všechny závodníky: Každý, kdo zaplatil startovné, obdrží jako odměnu za účast
poukázku na jídlo a nápoj.
Kategorie jednotlivců: první tři cena dle možností pořadatelů.
Mimo poskytované občerstvení závodníkům pořadatelem, je další možnost v pohostinství
v areálu kempu. Platí také pro doprovod a návštěvníky.
Po 25 ročnících Chotěbořského triatlonu, který se konal u Břevnické vodní nádrže, byli
organizátoři nuceni, v roce 2011, hledat jiné místo pro jeho konání. To našli u rekreačního
rybníka Řeka v Krucemburku. Od roku 2017 zajišťuje závod v plné míře Běžec Vysočiny.
Od prvního ročníku triatlonového poháru BV v roce 2006 do výše zmiňovaného roku 2011
byl v jeho programu. V období 2012 – 2014 byl pořádán v téměř rodinném duchu mimo program
Poháru Běžce.
Valná hromada BV rozhodla o opětovném zařazení do jeho jubilejního 10. ročníku, s tím, že
se bude pořadatelsky podílet. Zásadně byla změněna trať cyklistiky. Je vedena převážně po
silnicích s minimálním provozem a dobrým povrchem. Její profil je typický pro Českomoravskou
Vysočinu a zvládne ji i netrénovaný jedinec.
Závod je koncipován jako klasický sprint triatlon. Délka tratí odpovídá pravidlům triatlonu pro
tento typ závodu.
Zázemí je v kempu Řeka, který je vyhledávaným pro svoji cenovou dostupnost.

