Název závodu
Statut závodu
Distance hl. závodu
Datum
Místo, region
Pořadatel
Ředitel závodu, kontakt
Přihlášky
Startovné

TRIATHLON MĚLNÍK 2015
Český pohár v triatlonu 2015
0,75 – 20 - 5km
25. 7. 2015
Mělník, Středočeský kraj
Triathlon Mělník
Ředitel závodu: Roman Táborský, 777 201 086, r.taborsky@seznam.cz
Termín od 21.7.2015 na www.czechtriseries.cz
Kategorie
Základní v Kč
Žactvo 8-15 let
50,Dorost
300,Junioři
300,Dospělí
500,-

Zvýhodněné v Kč
50,250,250,400,-

Pro zvýhodněné startovné je třeba mít platnou závodní licenci pro rok 2015 a zaplatit startovné na účet
pořadatele 258492436/0300 do 21.7.2015. Rozhodující je den připsání platby na účet pořadatele.
Po tomto termínu a na místě se startovné navyšuje o o 100 Kč
Prezentace
Kategorie, distance

nám. Míru, Mělník
Kategorie
Žáci 8let

Ročník
narození
2007

Žáci 9let
Žáci 10-11let
Žáci 12-13let

2006
2005-04
2003-02

Žáci 14-15let
Dorost 16-17let

2001-00
99-98

Junioři 18-19let
20-39let
40-49let

97-96
95-76
75-66

50-59let
60+

65-56
55-

plavaní

Kolo

Běh

100m
100m
100m
300m
300m
750m
750m
750m
750m
750m
750m

2km
2km
2km
7km
7km
20km
20km
20km
20km
20km
20km

0,8km
0,8km
0,8km
1,7km
1,7km
5km
5km
5km
5km
5km
5km

KATEGORIE Rodiny - každý účastník se může nominovat do rodinného týmu na základě vlastního prohlášení (rodinní
příslušníci vč. blízkých příbuzných), případně si rodinu založit na www.czechtriseries.cz.
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 soutěžní směrnice 2015 – letní edice.
Výsledky rodin se budou kalkulovat na základě výsledků individuálních výkonů mimo veřejného závodu.
Kluby a jednotlivci budou dále získávat bodové zisky do Českého poháru v OTT/STT
Detailní pravidla zařazení do všech vyhlašovaných kategorií a mechanismy jejich hodnocení jsou uvedeny v soutěžní
směrnici 2015 - letní edice, která je k nalezení na www.czechtriseries.cz.
Tratě- popis

ČP hlavní závod, dorost a junioři
750 m plavání

1 okruh pískovna Baraba (Vliněves)

20 km kolo

4 km nájezd + 3 kola (5,3 km, Mělník - Brozánky a zpět)

5 km běh

3 okruhy v parku a kolem mělnických vinic na náměstí Míru
Žactvo (8, 9, 10-11let)

100 m plavání

1 okruh pískovna Baraba (Vliněves)

2 km kolo

2 km kolo (pískovna Baraba (Vliněves)-Brozánky a zpět)

800 m běh

800 m okruh pískovna Baraba (Vliněves)

300 m plavání

1 okruh pískovna Baraba (Vliněves)

7 km kolo

4 km nájezd kolo (4 km nájezd a zkrácený okruh, Mělník)

1,7 km běh

1 okruh v parku a kolem mělnických vinic na náměstí Míru

Dětský závod (ml.ž, st.ž)

Pravidla

Provoz na cyklistické trase bude uzavřen.
Drafting je povolen, ale jízda v háku mezi závodníky obou pohlaví je zakázána (týká se závodníků starších 16ti let)!
Pro závod ČP je povinné silniční kolo, pro závody žactva lze použít horské či trekové kolo.
Závod se řídí pravidly ČTA, soutěžní směrnice 2015 – 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.
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Časový harmonogram

Občerstvení na trati
Občerstvení po závodě
Lékařské zajištění
Ceny

Tombola
Technický delegát ČTA
Hlavní rozhodčí ČTA
Moderátor
Výsledky
Parkování
Pojištění

8:00-10:00

prezentace, žactva 8-15let (nám. Míru, Mělník)

10:00-11:00

ukládání věcí do depa I. (pískovna Baraba)

10:00-11:00

ukládání věcí do depa II. (nám Míru, Mělník)

10:55

rozprava a poučení závodníků

11:00

start žactva 8-11let

11:30

start závodu staršího žactva

11:32

start závodu mladšího žactva

13:30

vyhlášení výsledků žactva 8-15let (nám.Míru)

10:00-13:00

prezentace ČP, dorost a junioři (nám.Míru)

13:30-14:30

ukládání věcí do depa I. (pískovna Baraba)

13:30-14:30

ukládání věcí do depa II. (nám. Míru)

14:30

rozprava a poučení závodníků

14:50

start závodu žen, dorostenek a juniorek

14:55

start závodu mužů, dorostenců a juniorů

17:00

vyhlášení výsledků a tombola (30 min po doběhu posledního)

Náměstí míru Mělník
Vodní záchranná služba a Záchranná služba ASČR
Celkově bude v hlavním závodě vyplaceno 30.tis. v tomto poměru:
Umístění

Muži

Ženy

1.

8000 Kč

4000 Kč

2.

5000 Kč

3000 Kč

3.

3000 Kč

1500 Kč

4.

2000 Kč

800 Kč

5.

1500 Kč

500 Kč

6.

1000 Kč

Kategorie Rodiny (1. až 7. místo.) 3 000 - 2 500 - 2 000 - 1 500 - 1 000-1000-1000Kč, Finanční ceny v kategorii rodin
budou udělovány ve formě voucherů a jsou v sezóně 2015 určeny jako příspěvek ČTA na nákup zájezdu s CK, nad
rámec slevy pro členy ČTA. Jednotlivé vouchery jsou pro danou rodinu sčitatelné. Vouchery jsou přenosné na jiného
člena ČTA s uhrazeným členským poplatkem. Ve všech kategoriích poháry a věcné ceny.
Všechna startovní čísla budou slosována o hodnotné věcné ceny, hlavní cena horské kolo Specialized.
Jiří Jelínek
Petr Neumann

Ladislav Feierfail
SportSoft, www.czechtriseries.cz
Označená místa v blízkosti jezera, dbejte pokynů pořadatelů! Parkování v celém centru města zdarma.
Sdružené pojištění ČTA, Kooperativa a.s.

www.triathlonmelnik.cz
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