Název závodu

Příbramský sprint triatlon štafet 2021

Statut závodu

Mistrovství ČR štafet v triatlonu

Distance hl. závodu

žactvo 0,15 - 4 - 1 km

dorost, junioři , dospělí 0,25 - 6 - 2 km

Datum

4. července 2021

Místo, region

Příbram - areál Nový rybník

Pořadatel

SK Tri klub Příbram z.s. , Příbram V - Zdaboř, U Průhonu 438, 26 101
info@triklubpribram.cz, www.pribramskytriatlon.cz

Ředitel závodu,
kontakt

Radek Eliáš
tel. 603 293 362, e mail: radek@sporteli.cz

Přihlášky

Registrace on line přes www.czechtriseries.cz
po uzávěrce má pořadatel rozhodnout o přijetí závodníka, uzávěrka 27. června 2021

Startovné

Žactvo štafety

500,- Kč, pro nečleny ČTA 600,- Kč

Ostatní - dorost ,jun, dospělí

1.000,- Kč, pro nečleny ČTA 1.200,- Kč

Startovné na místě žactvo

600,- Kč, dorost, junioři, dospělí 1.200,- Kč

Prezence

Příbram areál Nový Rybník, sobota 3.7. 19 – 20 h , neděle 4.7. od 7:45 h

Kategorie, distance,
časy startů

I. závod kategorie žactvo mladší a žactvo starší / společná štafeta
Startuje se v pořadí

1. muž/ 2. žena / 3. muž

Distance 0,15 - 4 - 1 km

pro každého člena štafety

II. závod kategorie dorost, junioři, dospělí / společná štafeta
Startuje se v pořadí

1.muž, 2. žena, 3. muž

Distance 0,25 - 6 - 2 km

pro každého člena štafety

Předávací území bude vymezeno v prostoru pod cyklistickým depem !!!

Tratě - popis

Kategorie žactva
plavání v Novém Rybníce
kolo na zcela uzavřené silnici, silniční kolo, MTB, drafting povolen
běh okolo rybníka, písková cesta
Kategorie dorost , junioři , dospělí
plavání v Novém Rybníce
kolo na zcela uzavřené silnici, silniční kolo, drafting povolen
běh okolo rybníka, písková cesta

Pravidla

Závod se řídí pravidly ČTA, Soutěžní směrnicí 2021 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.
Podmínkou účasti je při prezentaci odevzdat potvrzení o negativním výsledku
antigenního testu na Covid 19!

Časový
harmonogram

8:00

Prezence závodníků končí vždy 30 minut před startem kategorie

8:15 - 8:45

Ukládání věcí do depa - žactvo

8:50
9:00

Rozprava před startem žákovských štafet
START - žákovských štafet

10:00

předpokládaný konec závodu

9:30 - 10:00

Ukládání věcí do depa dorost, junior, dopělí

10:15
10:25

Rozprava před startem dorost, junior, dospělí
START štafet kategorií dorost, junior ,dopspělí

12:30

Ukončení závodu, vyhlášení

Lékařské zajištění

lékař, sanitní vůz, Vodní záchranná služba

Depo 1

Depo 2

Ceny

finanční odměny 10.000,- Kč, pohár pro vítěze, věcné ceny

Techn. delegát ČTA

Petr Neumann

Hlavní rozhodčí ČTA

Pavlína Bednářová

Výsledky

www.czechtriseries.cz , www.triklubpribram.cz, www.pribramskytriatlon,
www.triatlon.cz

Parkování

V blízkosti areálu naproti benzině MOL, v areálu platí zákaz parkování

Pojištění

Sdružené pojištění ČTA, Kooperativa a.s.

