
     

 

Název závodu CZECHMAN Kid’s Triathlon 

Statut závodu závod je součástí hl. závodu CZECHMAN Triathlon 2013 

Distance 100m/2000m/800m, 200m/6000m/2000m 

Datum 1.6.2013 

Místo Pardubice, písník Oplatil (GPS 50°6'16.726"N 15°42'58.051)"E 

Pořadatel SK OMT Pardubice 

Ředitel závodu Tomáš Petr (informace Jan Taufer, +420 724 574 509, czech.kt@gmail.com) 

Přihlášky 
do 27.5.2013 na www.czechtriseries.cz  
u prezentace v den závodu 

Startovné 
100,- Kč pro předem přihlášené 
150,-Kč pro přihlášené na místě 

Prezentce 8:00-8:45 

Parkování dle pokynů pořadatele hl. závodu CZECHMAN Triathlon 2013, www.czechman.cz. 

Kategorie 

kategorie rok nar. plavání cyklistika běh čas startu 

žáci 8 let 2005-2006 100m 2000m 800m 9:10 

žáci 9 let 2004 

žáci 10-11 let 2002-2003 

žáci 12-13 let 2000-2001 200m 6000m 2000m 10:10 

žáci 14-15 let 1998-1999 
 

Tratě 
plavání: písník Oplatil 
cyklistika: silnice č. 333 směr Staré Ždánice, plně uzavřená  
běh: okolí písníku Oplatil 

Pravidla dle pravidel ČTA a platné Soutěžní směrnice 2013, kat. 12-13 a 14-15 let bude závod bezhákový! 

Časový 
harmonogram 

08:00 – 08:50, prezentace 
08:05 – 08:55, přejímka a ukládání věcí v depu (všechny kategorie !) 
08:55 – 09:05, řazení na start, výklad trati (kateg. 8, 9, 10-11) 
09:10,                start 1. závodu (kateg. 8, 9, 10-11) 
09:55 – 10:05, řazení na start, výklad trati (kateg. 12-13, 14-15) 
10:10,                start 2. závodu (kateg. 12-13, 14-15) 
11:00 – 11:30, vyklizení věcí z depa 
11:30,                vyhlášení výsledků 
12:00,                start hl. závodu CZECHMAN Triathlon 2013 

Lékařské zajištění Ano 

Poznámky 

Plavecká část zajištěna Vodní záchrannou službou. 
Jaká-koli pomoc závodníkům během závodu ze strany jejich doprovodu je zakázaná, stejně jako vstup do prostoru tratí a depa!!! 
Přejímka věcí, stejně jako oragnizace a ev. pomoc závodníkům  v depu bude zajištěna pořadateli. Prostor depa je vyhrazen pouze 
závodníkům a pořadatelům! 
Na cyklistické části je správně připevněná helma povinná!! Rovněž i správně připevněný čip a startovní číslo (doporučujeme tzv. 
„přehazovačku“).  
Použití jakých-koli plaveckých pomůcek během závodu je rovněž zapovězeno. 
Prohlídka tratí a možnost získání cenných rad v pátek 31.5.2013 v 17 hod. v rámci tradiční Triatlonové školičky. 

Ceny 
Věcné ceny pro každého předem přihlášeného účastníka. 
Věcné ceny pro první tři v kategorii. 
Přihlášení na Letní triatlonový tábor Czechman Kid’s Team do 1.6.2013 mají startovné ZDARMA. 
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