DOKSYRACE 2016
Rozpis k závodu
Název závodu

DOKSYRACE 2016

Statut závodu

Český pohár v triatlonu - FORD CZECHMAN TOUR 2016, veřejný závod

Distance hl. závodu

1,9 - 90 - 21 km

Datum

11. 9. 2016

Místo, region

Doksy

Pořadatel

Tomáš Novotný, Jana Novotná, Hana Dytrichová

Ředitel závodu,
kontakt

Tomáš Novotný, tel: 724 974 805
info@doksyrace.cz

Přihlášky

přes www.czechtriseries.cz

Startovné
Kategorie
Dospělí
Štafety

Základní v Kč
2500,3000,-

Zvýhodněné v Kč
2400,-

Prezence

Prezence závodníků se uskuteční na hlavní pláži Máchova jezera.

Kategorie, distance,
časy startů

KATEGORIE : M/W 18-24 (závodníci ročníku 1998, kterým není v den závodu 18 let, musí při prezenci předložit písemný souhlas zákonného zástupce se startem) na DoksyRace 2016)

M/W
M/W
M/W
M/W
M/W
M/W
M/W
M/W
M/W

25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69

Detailní pravidla zařazení do všech vyhlašovaných kategorií a mechanismy jejich hodnocení jsou
uvedeny v soutěžní směrnici pro rok 2016 - letní edice, která je k nalezení na
www.czechtriseries.cz
Tratě- popis

Plavání: 1 okruh kolem ostrůvku v Máchově jezeře

Kolo: 3 okruhy
Trať cyklistiky nebude plně uzavřena pro dopravu, pořadatel zajišťuje pouze částečnou uzavírku
a každý účastník závodu je povinen dodržovat pravidla silničního provozu, pokynů policie a
pořadatelů.
Jízda v “háku“ DRAFTING je ZAKÁZÁN. Trestání drftingu je v souladu s platnými pravidly ČTA
Běh: Běh je po zpevněných i nezpevněných lesních cestách (ca 60 ku 40).
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
NEDĚLE 11.9.2016
Registrace:
Ukládání materiálu do depa:
Registrace dětského závodu:
Rozprava k dětskému závodu:
Start dětského závodu:
Vyhlášení výsledků dětského závodu:
Rozprava - povinná pro všechny závodníky:
Start hlavního závodu:
Vyhlášení vítězů:
Limit pro doběh posledního závodníka:

8.00 - 10.20
9.30 - 10.30
8.00 - 9.00
9:20
9.30
12.30
10.40
11.09
17.30
18.09 (7 h, 1:15 h na plaveckou část)

Lékařské zajištění

Sanitní vůz, vodní záchranná služba

Občerstvení

Na cyklistické trati jsou dvě občerstvovací stanice s vodou, iontovým nápojem, ovocem a
tyčinkami. Nápoje jsou v bidonech, ale doporučujeme na první kilometry mít jeden bidon
vlastní.Na běhu je jedna občerstvovací stanice s vodou, iontem, colou, ovocem a gelem.

Ceny

První tři v každé vyhlašované kategorii (dle SS 2016 – letní edice) věcná cena.
Finanční odměny v celkovém pořadí kategorie dospělých.
Pro vyplacení Prize money je nutná účast při slavnostním vyhlášení výsledků.

Technický delegát
ČTA

Petr Neumann

Hlavní rozhodčí ČTA

Petr Muller

Výsledky

SportSoft

Parkování

K parkování bude vyhrazena zvláštní plocha.

Pojištění

V ceně startovného je pojištění závodníků, přístup k fotografiím, a kompletní zajištění závodu.

