KSTT Vysočina – Krajský pohár v triatlonu
Propozice závodu
Název závodu:
Statut závodu:
Ročník:
Datum:
Pořadatel:
Spolupráce:
Partneři
závodu:
Soutěžní
výbor:

Kontakt:
Platnost
propozic:
Místo prezence
a startu:
GPS prezence:

JIHLAVSKÝ AQUATLON
Krajský pohár v triatlonu Vysočina 2018
Závod pro veřejnost bez omezení, včetně mládeže
1
Sobota 7. dubna 2018
Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s.
Běžec Vysočiny z.s. Jihlava
Kraj Vysočina, Statutární město Jihlava, JPK Axis Jihlava,
Ředitel závodu – Nováková Jana
Hlavní rozhodčí – Novák Bohumil
Časoměřič – Rýpar Miloslav
Bohumil Novák, Srázná 4, 58601 Jihlava. Mobil 731 480 914, email – novak.beh@seznam.cz,
http://bezecvysociny.cz
Pořadatel může provést dílčí změny v propozicích nebo jejich doplnění, nejpozději jeden měsíc
před dnem konání závodu.
Bazén Jihlava, Rošického 6. Prezence ve vstupní hale.
49.4020967N,15.5709297E

Přístup
k místu
konání:

Nejlépe je ze všech směrů vjet na dálniční přivaděč (st. silnice č. 38) a na jeho mimoúrovňové
křižovatce s ul. Jiráskova od bočit směr Centrum a vzápětí vlevo do ul. Rošického. Parkování je
možné přímo u budovy bazénu a v jeho blízkosti.

Kategorie
jednotlivců:

Junioři A18, juniorky C18:
18 – 19 let
1999–2000
Muži A20, ženy C20:
20 – 29 let
1989–1998
Muži A30, ženy C30:
30 – 39 let
1979–1988
Muži B40, ženy C40:
40 – 49 let
1969–1978
Muži B50, ženy C50:
50 - 59 let
1959–1968
Muži B60, ženy C60:
nad 60 let
1958 a méně
Dorostenci D1, dorostenky D2:
16 – 17 let
2001–2002
Starší žáci, žákyně Z1, Z2:
14 – 15 let
2003–2004
Mladší žáci, žákyně Z31 Z41:
12 – 13 let
2005–2006
Mladší žáci, žákyně Z32 Z42:
10 – 11 let
2007–2008
Žáci, žákyně Z5, Z6
7–9 let
2009–2011
Kategorie
Plavání (m)
Běh (m)
Muži, ženy
400
5 000
Junioři, juniorky
400
5 000
Dorostenci, dorostenky 16 – 17 let
200
3 000
Žáci, žákyně 14–15 let
100
2 000
Žáci, žákyně 12 – 13 let
100
2 000
Žáci, žákyně 10 – 11 let
50
1 000
Žáci, žákyně 8–9 let
50
500
Plavání:
Bazén 25 m, 6 drah. Při větším počtu přihlášených dva plavci v jedné dráze.

Distance tratí:

Tratě – popis

Šatny

Přihlášky:

Startovné:

Běh:

Atletický stadión, Jihlava, Na stoupách. Politanová dráha 400 m. Hromadné starty
dle délky tratě a kategorií.

Plavání

V bazénu šatna mužů a žen s vlastní skříňkou.

Běh
Na Atletickém stadionu šatna mužů a žen.
Do závodu, v příslušné věkové kategorii, se může přihlásit každý zájemce bez omezení,
s vědomým svého zdravotního stavu a schopností absolvovat předepsanou trať. U mládeže za to
odpovídá zákonný zástupce.
Přihlášku je potřebné podat předem na webové stránce ČAT http://www.czechtriseries.cz/ Pro
závodníky, kteří zde podají přihlášku, platí zvýhodněné startovné po jeho zaplacení na účet
pořadatele 218 876 304 / 0300 nejpozději do 5. 4. 2018.
Přihlášku je možné také podat vyplněním prezenčního lístku v den konání závodu. Každý takto
přihlášený a předem přihlášení bez platby startovného, zaplatí zvýšené startovné.
U mládeže do 15 let je vyloučeno přihlášení na delší trať neodpovídající věkové kategorii.
Kategorie
Přihláška na místě v den
Přihláška přes
závodu
czechtriseries.cz

Časový rozpis:

PRAVIDLA:
Startovní číslo:
Plavání:

Běh:
Zdravotní
zajištění:
CENY:
Možnost
dalšího
občerstvení:
Zajímavosti:

Muži, ženy
300,250,Junioři, juniorky, dorost
250,200,Žáci, žákyně
50,50,Prezence
8:00 – 9:45
Rozplavání
10:00 – 11:00
Rozprava
11:00
Start rozplaveb
11:15
Ukončení rozplaveb
14:00
Start běžecké části
15:00
Vyhlášení výsledků
17:00
Plavecká a běžecká část bude startovat od nejmladších kategorií po nejstarší.
Závod se koná podle pravidel triatlonu ČAT, soutěžních směrnic ČAT a těchto propozic.
Při prezenci každý obdrží startovní číslo. Musí být připraven na označení číslem na horních
končetinách lihovým popisovačem. Při plavání se startovní číslo nepoužívá. Při běžecké části je
umístěno vpředu na těle.
Plavecká čepička je povinná. Plavky pro muže nesmí být prodloužené nad pupek ani pod kolena,
pro ženy nesmí plavky zakrývat krk a také nesmí být prodloužené přes ramena ani nesmí být
prodlouženy pod kolena. Všechny plavky musí být vyrobeny z textilních materiálů. Plavecké brýle
povoleny.
Občerstvení možno podávat jen v nerozbitném obalu z vnějšího okraje tratě ve vymezeném
prostoru, ve kterém je dovoleno odhazování obalů. Doprovod není povolen.
Přítomnost lékařské služby
Kategorie jednotlivců: první tři trofejní a věcná cena.
Mimo poskytované občerstvení závodníkům pořadatelem, je další možnost při plavecké části
v bufetu v prostorech bazénu nebo v restauraci „Spartak“ Erbenova ul. (400 m) a při běžecké části
v restauracích „U prince“ nebo „Na růžku“ v sousedství Atletického stadiónu.
Po jednom ročníku ve Žďáře n. S. a šesti ročnících v Třebíči, bylo řešeno další pokračování
tohoto typu závodu na Vysočině, který je nezbytnou součástí Krajského poháru. Jednání VH KSTT
rozhodlo o přesunutí do krajského města.
Závod je určen především pro mládež a sportující veřejnost, bez omezení účasti registrovaných.
Je zahájením Krajského poháru triatlonu Vysočina 2018, který pořádá Krajský svaz triatlonu.
Aquatlon 2017 v Třebíči měl 85 startujících, z toho 57 byla mládež do 17 let.
Vítězové: muži Trutna Jan (21:25), Veselá Petra (24:14)

