KLIMATEX - TUFO MORAVIAMAN 2016
Rozpis k závodu
Název závodu

KLIMATEX-TUFO MORAVIAMAN 2016

Statut závodu

Český pohár v dlouhém triatlonu FORD CZECHMAN TOUR 2016
MČR a MSR v dlouhém triatlonu
Mistrovství Zlínského kraje
veřejný závod

Distance hl. závodu

3,8 plavání - 180 kolo - 42,2 běh

Datum

18.6.2016

Místo, region

Otrokovice, rekreační oblast Štěrkoviště

Pořadatel

Tri–Max sport team

Ředitel závodu,
kontakt

Jiří Daněk, 605 979 579

Přihlášky

přes www.czechtriseries.cz

Startovné

Startovné od 1.1.2016 do 31.5.2016 činí pro závodníky s platnou závodní licencí ČTA 2 800Kč, pro
ostatní je cena 2 900Kč. Po tomto datu je 3 100Kč pro závodníky s platnou závodní licencí ČTA,
pro ostatní je cena 3200Kč. Závodník je přihlášen až v momentě, kdy nám dojde platba na účet.

ZA PLATNOU SE PŘIHLÁŠKA POVAŽUJE V MOMENTU, KDY JE K NÍ PŘIŘAZENA PLATBA. ROZHODUJÍCÍ
JE DATUM PŘIPSÁNÍ PLATBY NA ÚČET POŘADATELE.

Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit takovou registraci, která nebude do 5 pracovních dnů od
podání přihlášky spojená s platbou.
U zahraničních závodníků je platba možná na místě, jen je potřeba tuto skutečnost ohlásit na
email (V.Silvie@seznam.cz)
Platba bankovním převodem na účet 1411129399/0800, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a
příjmení závodníka.
Prezence

pátek 17.6.2016, 14:00 h - 19:00 h
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Závodníci juniorské kategorie, kterým není v den závodu 18 let, musí u prezentace předložit
písemný souhlas zákonného zástupce se startem v daném závodě.
KATEGORIE Kluby - soutěž klubů bude vyhodnocována automaticky, podle příslušnosti k
sportovním klubům přes všechny věkové kategorie. Do pořadí klubů bodují tři nejlepší závodníci
v daném závodě libovolné věkové kategorie podle ustanovení.
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Tratě- popis

Plavání: Tři okruhy v přírodním koupališti na Štěrkovišti. V každém okruhu výběh z vody.
Kolo: Čtyři okruhy na trati Otrokovice, Hulín, Otrokovice, Kvasice, Střížovice, KroměřížKotojedy, obrátka a zpět Střížovice, Kvasice, Otrokovice. Trať kola může být ještě pozměněna v
závislosti na jednání s úřady.Převýšení na jednom okruhu je 208m.
Běh: Čtyři okruhy na trati Otrokovice, Bělov, Kvasice a zpět. Část silnice v okolí Štěrkoviště na
trati kola a běhu bude uzavřena. Trať běhu může být ještě pozměněna v závislosti na jednání s
úřady.

Časové limity

Závodník nebo team, který nestihne dokončit triatlon do určených limitů bude stažen ze závodu,
pokud dokončí, nebude klasifikován ve výsledkové listině.
PLAVÁNÍ
Maximální délka trvání plavecké části 2 hodiny a 30 minut; uzavření plavecké části v
9.30 hodin.
KOLO
Maximální délka trvání plavecké a cyklistické části 11:00 hodin; uzavření cyklistické
tratě v 18.00 hodin.
BĚH
Maximální délka trvání plavecké, cyklistické a běžecké části 17 hodin. Uzavření bežecké trasy a
konec závodu v 24.00 hodin. Po doběhu posledního závodníka bude následovat vyhlášení výsledků
(nejpozději však ve 24.00 hodin)

Pravidla

Závod se řídí pravidly ČTA, Soutěžní směrnicí 2016 - letní edice 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.

Časový harmonogram

PÁTEK 17.6.2016
14:00 – EXPO
14:00 – 19:00 – Prezentace
19:30 – Rozprava k závodu – Rozprava je povinná pro kategorii Elite oproti podpisu.
SOBOTA 18.6.2016
5:20 – 6:40 – Ukládání věcí do depa – Při ukládání věcí do depa bude každý závodník popsán
svým startovním číslem.
7:00 – Start hlavního závodu – areál startu a cíle v Otrokovicích na Štěrkovišti.

Lékařské zajištění

Lékař, sanitní vůz
•

Občerstvení

•

Kolo – Občerstvovací stanice bude každých 22,5 km. Na tuto občerstvovací stanici bude
přísný zákaz vstupu doprovodu a závodníků, kteří nebudou právě na
trati. Občerstvovací stanice, kde bude možno převzít vlastní občerstvení od
doprovodu, bude vyznačena. Odhazování odpadků mimo občerstvovací stanice je
zakázáno.
Běh – Občerstvovací stanice budou rozloženy přibližně každých 2,8km. Jedna tzv. velká
a tři malé. Do vzdálenosti 100 m za běžeckými občerstvovacími stanicemi můžete
převzít vlastní občerstvení od doprovodu. Doprovod mimo občerstvovací stanice je
zakázán, stejně jako podávání občerstvení mimo vymezená místa.
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Ceny
Celkově bude rozděleno 100 000,•
Za překonání traťového rekordu je vypsána prémie 5000,- korun, jak v kategorii mužů
tak žen.
•
Ostatní prémie – Ve všech věkových kategoriích obdrží tři závodníci věcné ceny.
•
V kategorii tělesně postižených, teamu a štafet budou vyhodnoceni první tři a
odměněni věcnými cenami.
Pro vyplacení Prize money je nutná účast při slavnostním vyhlášení výsledků.
Technický delegát ČTA

Petr Neumann

Hlavní rozhodčí ČTA

Radana Nováková

Výsledky

ČTA, www.czechtriseries.cz

Parkování

V blízkosti areálu

Pojištění

Sdružené pojištění ČTA, Kooperativa a.s.
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