TRIATLON
Datum konání:

25. 6. 2019 – 26. 6. 2019

Pořadatelský subjekt:

TRI CLUB Jablonec ve spolupráci s Českou triatlonovou asociací

Místo konání:

Vodní nádrž Mšeno, Jablonec nad Nisou

Disciplíny:

Triatlonový závod jednotlivců v kategoriích starší žáci/žačky
Triatlonový závod jednotlivců v kategoriích dorostenci/dorostenky
Štafetové závody tříčlenných družstev

Organizační zajištění a
informace:

Mgr. David Janata

Ředitel soutěže:

David Janata

Technický ředitel:

Petr Mužíček – technický delegát

Hlavní rozhodčí:

Petr Ginzel

Technická porada:

Finální technická porada proběhne den před prvním závodním
startem, tj. 24. 6.

Kategorie:

Starší žactvo 14 – 15 let:

e-mail: janatada@seznam.cz

Plavání 0,3 km
Kolo 10 km
Běh 3 km
Dorost 16 - 17 let:
Plavání 0,6 km
Kolo 20 km
Běh 5 km

TRIATLON
Kategorie:

Štafetové závody tříčlenných družstev:
(2 chlapci + 1 dívka nebo 2 dívky + 1 chlapec) – kategorie starší žáci
a dorostenci. Složení týmů si volí každý kraj samostatně.
Plavání 0,2 km
Kolo 5 km
Běh 1,5 km

Počet účastníků:

2 starší žáci, 2 starší žačky, 2 dorostenci, 2 dorostenky + 2 vedoucí
výpravy za každý kraj

Časový program:

25. 6. 2019 – 26. 6. 2019
Úterý – Individuální závody
10.00 – start žáci
11.10 – start žačky starší
13.20 – start dorostenci
15.30 – start dorostenky

Časový program:

Středa – Štafetové závody
10.00 – žákovské štafety
12.10 – dorostenecké štafety
Slavnostní vyhlášení výsledků

Plavecká část:

Start plavecké části na patě druhé hráze přehradní nádrže Mšeno.
Start bude z mola.

Cyklistická část:

Bude probíhat na uzavřeném úseku v okolí sportovního areálu Břízky
v několika okruzích – jeden okruh 4 km.

TRIATLON
Běžecká část:

V okolí druhé části přehradní nádrže Mšeno a na druhé hrázi
přehrady v několika okruzích

Předpokládané

II. hráz přehradní nádrže Mšeno – Jablonec nad Nisou

umístění depa:
Pravidla:

Závod se řídí platnými pravidly ČTA pro rok 2019.

Přihlášky:

1. registrace předem přes krajské výpravy, 2. vyzvednutí závodních
tašek v den konání každého závodu

Prezentace:

Úterý 25. 6. v čase 7.45 – 8.30 hod. prezentace všech přihlášených
účastníků – vyzvednutí závodních tašek vedoucími výpravy.
Prezentace do závodu štafet proběhne v úterý 25. 6. v 17.30 hod.
Prezentace se uskuteční vždy v místě konání závodu.

Rozpravy:

Rozprava – u startu plavání (vždy proběhne 10 min před startem
dané kategorie)

Vybavení závodní tašky:

Plavecká čepice s číslem
Samolepky se startovním číslem: 2x na helmu – zepředu a z levé
strany (samolepící¨)
Samolepky se startovním číslem: 1x na sedlovku (samolepící)
Čip časomíry

Ukládání věcí do depa

Úterý 25. 6. v čase 8.30 – 9.30 hod. (žákovské kategorie)

– individuální závody

Úterý 25. 6. v čase 12.20 – 13.00 hod. (dorostenecké kategorie)

Ukládání věcí do depa

Středa 26. 6. v čase 8.30 – 9.30 hod. uložení materiálu do depa
(štafety), při vstupu do depa popis startovními čísly

– štafety

TRIATLON
Občerstvení:

Při průběhu do okruhů běhu bude k dispozici občerstvovací stanice,
kde se bude podávat čistá voda
V cíli závodu voda, iontový nápoj, ovoce, sušenky

Výsledky:

Čipová časomíra (6 měřících bodů)

