pořádá

SPORTOVNÍ KLUB OCELÁCI OSTRAVA z.s.
(organizátor)
ZA PODPORY:

a pomoci partnerů:

Vás srdečně zve na OCELÁCKÝ TRIATLON - triatlon s úsměvem, který proběhne 12. 6. 2021 v
lokalitě u Vrbického jezera (Vrbice u Bohumína) GPS souřadnice: 49.8778406N, 18.3069583E
1. TRAŤ HLAVNÍHO ZÁVODU
plavání – 0,75 km, kolo – 21 km, běh – 5 km
2. ČASOVÝ PROGRAM
08:00 -11:00 - prezentace hlavního závodu u Vrbického jezera a otevření depa
08:00 - 9:15 - prezentace dětských závodů
9:15 - rozprava před dětskými závody
9:30 - start nejmenších (2016 a mladší) duatlon (100 m běh - 200 m kolo (odrážedlo) 30 m běh) možno absolvovat v doprovodu rodičů
9:45 - start kategorie (2013 - 2015) duatlon (500 m běh -1000 m kolo -300 m běh)
10:10 - start kategorie (2009 - 2012) triatlon (100 m plavání - 3000 m kolo - 500 m běh)
10:35 - start kategorie (2006 - 2008) triatlon (200 m plavání - 4000 m kolo -1000 m běh)
11:10 - vyhlášení dětských kategorií
11:45 - rozprava před hlavním závodem
12:00 - start hlavního závodu
13:30 - občerstvení pro závodníky hlavního závodu
14:30 - vyhlášení vítězů
15:00 - závěrečná tombola
3. SPORTOVNÍ DISCIPLÍNY
PLAVECKÁ ČÁST:
● délka plavecké části je přibližně 750 m
● plavecká část proběhne na vodní ploše Vrbického jezera. Každý závodník bude před startem
označen startovním číslem. Na noze bude mít připevněn čip, který obdrží u registrace. Čipy se
po skončení závodu vrátí organizátorovi.
● neopren je povolen, pokud by však teplota vody před startem závodu přesáhla 25°C, může
organizátor zakázat použití neoprenu
CYKLISTICKÁ ČÁST:
● délka cyklistické části je 21 km
● cyklistická část se odehrává za plného silničního provozu
● drafting - jízda “v háku” je povolena
● na kole musí být použita pouze klasická cyklistická řidítka (berany, rovná řídítka - MTB,
trekking) a otevřené konce musí být ukončeny krytkou. Přídavná triatlonová hrazda a
loketní podpěrky nejsou povoleny.
● trasa (viz. mapa) je následující: z parkoviště u Vrbického jezera zabočit vlevo - dále ulicí
Ostravská č.647 směr Bohumín - Pudlov - 1. bod otočení o 180º bude probíhat u odbočení na
ulici Na Chalupách a stejnou cestou zpět - 2. bod otočení o 180º je benzinová stanice (cca
500m před parkovištěm) - 3. bod otočení o 180º je opět u odbočení na ulici Na Chalupách a
stejnou cestou zpět - 4. bod otočení o 180º je benzinová stanice (cca 500m před parkovištěm)
- 5. bod otočení o 180º je opět u odbočení na ulici Na Chalupách a stejnou cestou zpět - po
otočení opět s průjezdem benzinové stanice a poté do areálu Vrbického jezera, kde cyklistická
část končí vjezdem do depa

● na cyklistické trase budou na klíčových místech traťoví komisaři (označeni reflexní vestou) a
hlídky Městské policie Bohumín: výjezd z parkoviště u Vrbického jezera, na místě otočení v
ulici Ostravské, benzínová stanice
● účastníci závodu jsou povinni respektovat pravidla silničního provozu. Přejetí středové „plné“
čáry a vjetí na levou polovinu vozovky se trestá okamžitou diskvalifikací.
● pro cyklistickou část je povinná pevná cyklistická přilba a kolo ve vyhovujícím technickém
stavu, obojí bude kontrolováno při přejímce kola do depa
● pro cyklistickou a běžeckou část je povinný i horní díl sportovního oblečení ( TT kombinéza,
TT top, tričko, vesta), v případě neuposlechnutí okamžitá diskvalifikace
BĚŽECKÁ ČÁST:
● délka běžecké části je 5 km
● trať rozdělena do dvou okruhů (2x průběh občerstvovací stanicí)
● v průběhu do druhého kola je závodník povinen si převzít kroužek označující uběhnutý
okruh
● trať je rovinatého charakteru s asfaltovým podkladem
● běžecká trať vede podél Vrbického jezera
● na 1,25 km běhu bude připravena voda k občerstvení
SHRNUTÍ:
● účastníci závodu jsou povinni respektovat pravidla silničního provozu
● po dobu konání závodu je zakázáno používání hudební přehrávače (mp3, mobily, sluchátka
atd.).Jejich použití se trestá okamžitou diskvalifikací.
● během závodu je zakázán doprovod závodníků vodiči, doprovázení závodníků cyklisty, auty
atd.
● účastníci závodu obdrží při registraci startovní číslo, které je povinen mít po celou dobu
cyklistické a běžecké části umístěno na viditelném místě
4. KATEGORIE
Muži:
● kategorie A muži 19 - 39 let (1982 - 2002)
● kategorie B muži 40 - 49 let (1981 - 1972)
● kategorie C muži nad 50 let (1971 a starší)
Ženy:
● kategorie D ženy 19 - 34 let (1987 - 2002)
● kategorie E ženy 35 - 44 let (1986 - 1977)
● kategorie F ženy nad 45 let (1976 a starší)
Junioři/rky:
● kategorie G junioři od 16 do 18 let (2005 - 2003)
● kategorie H juniorky od 16 do 18 let (2005 - 2003)

Můj 1.triatlon:
● budou odměněni 3 nejlepší muži a 3 nejlepší ženy bez rozdílu věkových kategorií, ti kteří u
nás budou absolvovat svůj první triatlon, nutno uvést v přihlášce.

5.PŘIHLÁŠKY, REGISTRACE, STARTOVNÉ

● NOVĚ - POČET ÚČASTNÍKŮ V HLAVNÍM ZÁVODĚ JE OMEZEN 150 ÚČASTNÍKY, POUZE
PRVNÍCH 150 PŘIHLÁŠENÝCH BUDE STARTOVAT.
● účastník se přihlašuje do závodu elektronickou formou na https://irontime.cz/. Elektronické
přihlášky budou přijímány do 9. 6. 2021 23:00
● účastníci dětských závodů se také hlásí na https://irontime.cz/, kapacita 80 dětí.
● startovné 400 Kč pro hlavní závod včetně startovního balíčku, občerstvení po závodě.
● děti mají symbolické startovné 20 Kč
● platba startovného na účet: 2400396605/2010. Registrace se stává platnou po připsání
částky na účet. V případě neuhrazení registrace do 7 dnů od přihlášení se přihláška
stává neplatnou.
● vzhledem k omezenému počtu startujících je možno zaplacenou přihlášku ZDARMA
přeregistrovat na jiného závodníka, nejpozději však 3 dny před závodem, tzn 9. 6. 2021
ve 12:00 hod. Přeregistrace e-mailem na skocelaciostrava@gmail.com
● registrace do hlavního závodu na místě v den konání závodu nebude možná.
● v hlavním závodě mohou startovat účastníci starší 18 let, účastníci starší 15 let pouze s
písemným souhlasem zákonného zástupce
6. ZDRAVOTNÍ ZAJIŠTĚNÍ, POJIŠTĚNÍ apod.
● organizátor má právo změnit plánovaný program nebo závod zrušit z důvodu živelné pohromy,
z bezpečnostních důvodů nebo bude-li to požadováno oficiálním nařízením. Organizátor si
vyhrazuje právo omezit počet závodníků a upravit vlastní závod dle svého uvážení, dle
klimatických, bezpečnostních a jiných podmínek. V takových případech nebude mít
organizátor povinnost odškodnit účastníky za jakékoliv vzniklé škody.
● každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a odpovědnost
● organizátor doporučuje účastníkovi individuální lékařskou prohlídku a individuální zdravotní
pojištění
● zdravotní zabezpečení účastníků zajišťuje v rámci možností zdravotní hlídka
● organizátor nenese žádnou odpovědnost za případné zranění a škody vzniklé účastníkovi
předem, během a po skončení závodu
● účastníci zodpovídají za své věci. Organizátor nepřebírá odpovědnost za případné ztráty a
krádeže věcí účastníků.
7. PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA*
● účastník akce prohlašuje, že je osobou starší 18 let a je si vědom rizik spočívajících v
nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti na výše uvedené akci
● účastník akce prohlašuje, že se akce zúčastní dobrovolně
● účastník prohlašuje, že při konání akce nebude požívat omamných nebo psychotropních látek
a léčiv
● účastník akce prohlašuje, že jeho zdravotní stav odpovídá náročnosti akce a je schopen akci
bez újmy na svém zdraví absolvovat
● účastník akce prohlašuje, že se bude řídit všemi pokyny organizátora a jiných osob, které na
průběhu akce s organizátorem spolupracují
● účastník akce prohlašuje, že si je vědom toho, že organizátor akce nebo osoby, které na
průběhu akce s organizátorem spolupracují, neodpovídají za škodu nebo újmu na zdraví nebo
majetku účastníka
● účastník prohlašuje, že v den závodu nemá příznaky respiračního či infekčního virového
onemocnění
● prohlášení bude provedeno písemnou formou při registraci, kdy prohlášení bude zasláno
závodníkům na email předem, za účelem urychlení organizace prezentace

* V případě účastníka mladšího 18 let toto prohlášení provede zákonný zástupce.
8. PROHLÁŠENÍ ORGANIZÁTORA
● organizátor si vyhrazuje právo omezit počet závodníků a upravit vlastní závod dle svého
uvážení, dle klimatických, bezpečnostních, epidemiologických a jiných podmínek
● organizátor nepřebírá odpovědnost za případné ztráty a krádeže věcí závodníků
● protesty se podávají písemně řediteli závodu do 15 minut po vyvěšení neoficiálních výsledků
pro danou kategorii s finančním vkladem 200 Kč. Vyjádření o protestu bude provedeno ústně
do 30 minut po podání protestu. Pokud bude protest zamítnut, zůstává finanční vklad
organizátorovi.
● organizátor nezajišťuje ubytování.
9. KORONAVIROVÁ OPATŘENÍ TT S ÚSMĚVEM - zde si vyhrazujeme právo aktualizace
propozic dle aktuálního epidemiologického stavu v době konání závodu

ORGANIZÁTOR: SPORTOVNÍ KLUB OCELÁCI OSTRAVA z.s.
Zastoupeno: Libor Pavelka, předseda výboru
Petra Nevřalová, místopředseda výboru
skocelaciostrava@gmail.com

