Oficiální název závodu
Statut závodu

Distance hl. závodu
Datum konání
Místo, region
Pořadatel

Ředitel závodu
Informace o závodu

Přihlášky
Poznámky k přihláškám
Startovné

35. Táborský triatlon, Evropský pohár juniorů 2018
Mistrovství ČR Elite ve sprint-triatlonu
Mistrovství ČR žactva
Evropský pohár juniorů
Český pohár v triatlonu všech kategorií
Akademické MČR
Otevřený přebor zaměstnanců vojenské správy (AČR)
0,75 – 20 – 5 km
29.7.2018
Tábor, Jihočeský kraj
E.ON triathlon team z.s.
Krásná Vyhlídka 306
Tábor 390 01
E-mail: martin@triatlon-tabor.cz
Web: www.triatlon-tabor.cz
Jméno: Ing. Hotový Karel
Kontakt: hotovy.k@tiscali.cz
Kontakt: Ing. Hotový Karel, hotovy.k@tiscali.cz
Info. k Českému poháru: www.triatlon-tabor.cz
Info. k Evropskému poháru: http://www.triatlontabor.cz/mapky/athletes_guide_ejc_tabor_2018.pdf a www.ejctabor.com
On-line na www.czechtriseries.cz
Uzávěrka online přihlášek: 24.7.2018. Po té přihlášky již pouze na místě s příplatkem
200,- Kč k základnímu startovnému.
Přihlášení na Evropský pohár juniorů je možné pouze prostřednictvím ČTA po schválení
reprezentačním trenérem!

Startovné:

Základní:

Evropský pohár (EPJ)
Žáci 8-11 let
Žáci 12-15 let
Dorost
Junioři
Otevřený přebor AČR
Muži, Ženy a ostatní

50,- EUR
200,- Kč
250,- Kč
400,- Kč
400,- Kč
zdarma
600,- Kč

Zvýhodněné:

50,- EUR
100,- Kč
150,- Kč
300,- Kč
300,- Kč
zdarma
500,- Kč
Podmínkou je prokázání se
platným indexem (či kartou
Akademické MČR
0,ISIC aj.) potvrzující řádné studium VŠ ČR.
Pro zvýhodněné startovné v Českém Poháru je třeba platná závodní licence
ČTA pro rok 2018 (tzn. licence ČTA se zaplacenou a řádně vylepenou známkou
na rok 2018) a registrace do závodu přes www.czechtriseries.cz včetně
předem uhrazeného startovného – platba bankovním převodem přes
platební systém CTS nejpozději do 24.7.2018.
Přihlášení či platba startovného v hotovosti v den konání akce je možná, ale
s příplatkem 200,- Kč k základnímu startovnému.

Číslo účtu pro platbu
startovného:
Prezence- místo
Vybavení závodní tašky

Kategorie a distance

Časový harmonogram
soutěžního dne
(víkendu)

Číslo účtu: platba se provádí přes systém CTS (online registrace do závodu) .
Vyšší odborná škola - Střední zemědělská škola, Nám. T. G. Masaryka 788/1, Tábor
Seznam věcí v registrační tašce:
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
Propagační materiály atd.
Tratě: (km)

Plavání

Cyklistika

Běh

Žactvo 8 let (2010 a mladší)

0,1

2

1

Žactvo 9 let (2009)

0,1

2

1

Žactvo 10-11 let (2008-2007)

0,1

2

1

Žactvo mladší 12-13 let (2006-2005)

0,3

7

1,7

Žactvo starší 14-15 let (2004-2003)

0,3

7

3,3

Dorost 16-17 let (2002-2001)

0,75

20

5

Junioři 18-19 let (2000-1999)

0,75

20

5

K23 20 -23let (1998-1995)

0,75

20

5

K29 24-29let (1994-1989)

0,75

20

5

M/Ž 30 -39let (1988 – 1979)

0,75

20

5

M/Ž 40-49let (1978-1969)

0,75

20

5

M/Ž 50-59let (1968 – 1959)

0,75

20

5

M/Ž 60 let a starší (1958 a starší)

0,75

20

5

Evropský pohár juniorů (2002 – 1999)

0,75

20

5

Sobota 28.7. 2018 Platí pouze pro účastníky Evropského poháru juniorů(EPJ)
14:00 - 15.00
seznámení s tratí cyklistiky EPJ
17:00 - 18.00
předzávodní rozprava pro účastníky EPJ - povinná
18:00 - 20.00
prezentace EPJ - Hotel Palcát (i-Point)
18.00 - 20.00
Pasta Party (Hotel Palcát) pouze pro účastníky EPJ
*EPJ – Evropský pohár juniorů
Neděle 29.7. 2018
prezentace všech předem přihlášených
07.45 - 08.35
(všechny žákovské kategorie)
08.30 - 09.00
uložení materiálu do depa (všechny žákovské kategorie)
09.10
rozprava - u startu plavání žáků (8,9,10-11 let)
09.15
START - žáci 8 let, 9 let, 10-11 let
prezentace všech předem přihlášených
10.00 - 15.00
(všechny kategorie mimo EPJ)
09.25
rozprava - u startu plavání (žactvo mladší, starší)
09.30
START - žactvo mladší 12-13 let
09.55
START - žactvo starší 14-15 let

10.30 - 11.00
11.00
11.05 - 11:45
11.55
12.05
13.10
13:00 – 13:30
13:40
13.50
15.00 - 15.30
15.30
15.35 - 16.20
16:20
16.55
17.00
17.01
17.05
18.30 - 19.00

Časový harmonogram
ke stažení
Způsob startu
Mapy a popis tratí

Pravidla

vyzvednutí materiálu z depa
slavnostní vyhlášení výsledků (žákovské kategorie)
uložení materiálu do depa JUNIOŘI – EPJ 2018
předstartovní prezentace u startu plavání junioři (EPJ)
START - EPJ junioři
předstartovní prezentace u startu plavání (EPJ)
uložení materiálu do depa JUNIORKY – EPJ 2018
předstartovní prezentace u startu plavání juniorky (EPJ)
START - EPJ juniorky
vyzvednutí materiálu z depa
slavnostní vyhlášení výsledků (EPJ)
uložení materiálu do depa (všechny kategorie)
rozprava na náměstí T.G.M (ČP, AČR, AM ČR)
předstartovní prezentace u startu plavání (mužské kategorie)
START - všechny mužské kategorie
předstartovní prezentace u startu plavání (ženské kategorie)
START - všechny ženské kategorie
vyzvednutí materiálu z depa
slavnostní vyhlášení výsledků
18.45
(všechny mužské a ženské kategorie, AMČR, AČR)
www.triatlon-tabor.cz
Z vody, zvednutím startovní pásky, start klakson
V příloze těchto propozic a podrobněji také na stránkách závodů:
MAPY ČP naleznete: www.triatlon-tabor.cz
POZOR: Pokud bude závodník na trati cyklistiky v ČP dojet prvním závodníkem
o jeden okruh, může pokračovat v závodu, ale nesmí blokovat předjíždějící
závodníky!
EPJ: www.ejctabor.com
Český pohár – Pravidla ČTA 2018: ke stažení:
https://triatlon.cz/wp-content/uploads/pravidla_CTA_2018-1.pdf
POZOR: Pokud

bude závodník na trati cyklistiky dojet prvním
závodníkem o jeden okruh, může pokračovat v závodu, ale nesmí
blokovat předjíždějící závodníky!

Soutěžní Směrnice 2018 Letní edice – ke stažení na tomto odkazu:
http://czechtriseries.cz/serie/Details/186
Evropský pohár juniorů – dle mezinárodních pravidel pro závody vypisovanými ETU
Mezinárodní pravidla ITU:
https://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_competition-rules_2018.pdf

Každý 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.
Občerstvení

- při průběhu do dalšího okruhu běhu bude k dispozici občerstvovací stanice
- v cíli závodu voda, tradiční rýžový nákyp, velký výběr ovoce, sušenky apod.

Lékařské zajištění
Ceny

Výsledky
Rozhodčí
Technický delegát ČP
Technický delegát ETU:
Pojištění závodníků
PARKOVÁNÍ

Zdravotní Záchranná Služba, Mudr. Eva Kolomazníková
ČP Muži – absolutní pořadí

ČP Ženy – absolutní pořadí

1. 10 000,- Kč

1. 7 000,- Kč

2. 6 000,- Kč

2. 4 000,- Kč

3. 3 000,- Kč

3. 2 000,- Kč

AČR – muži
1. 1 000,- Kč

AČR – ženy
1. 1 000,- Kč

2. 800,- Kč

2. 800,- Kč

3. 500,- Kč

3. 500,- Kč

- v ostatních kategoriích poháry či věcné ceny
- každý účastník obdrží v cíli upomínkový předmět závodu
Sportsoft, Umístění výsledků: www.czechtriseries.cz
ČTA
ČTA (Český pohár)
Eero Raudshep (Evropský pohár juniorů)
ANO (Sdružené pojištění ČTA)
Pojištění závodu dle pravidel ITU

Příjezd v den konání akce a parkování:
Vzhledem k náročnému časovému programu je nezbytné vhodně zvolit čas
příjezdu do dějiště akce (v době, kdy je otevřený příjezd do centra závodu) či
zvolit parkovací místa mimo trať závodu, kam je možné se dostat i v průběhu
jednotlivých závodů (tj. při uzavření trati). Přesné aktuální plány parkovacích
míst a ploch včetně doporučení k časům příjezdu naleznete do 15.7.2108 na
www.triatlon-tabor.cz a zde.
Děkujeme předem, že budete respektovat pokyny a doporučení pořadatelů
z hlediska příjezdu a parkování v závodní den. Trať cyklistiky je z důvodů
maximální bezpečnosti všech účastníků (tj. i Vás) vždy plně uzavřena, tudíž
průjezd do centra závodu není v některých časových intervalech, kdy probíhají
závody, možný!

SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ
(WC a SPRCHY)

V místě závodu je k dispozici několik sociálních zařízení (WC)
Přesná a aktuální mapa umístění bude k dispozici do 30.6.2018 na
www.triatlon-tabor a zde.
K dispozici jsou všem účastníkům sprchy

Přesná a aktuální mapa umístění bude k dispozici do 30.6.2018 na
www.triatlon-tabor a zde.

Informace o
možnostech ubytování

Parkování

Oficiální hotel závodu: Hotel PALCÁT ***
Objednávky přes e-mail: recepce@hotelpalcat.cz
Webové stránky hotelu: www.hotelpalcat.cz
Ubytování je třeba si objednat, pro využití výhodnějších cen, nejpozději do 28.6.2018
Parkovací mapa a pokyny – k dispozici zde do konce června 2018 na www.triatlontabor.cz

Jiná ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických a organizačních změn oproti
rozpisu závodu z důvodů nepředvídatelných okolností a událostí.

Verze vydání propozic

Aktuální verze propozic 1.0. vydaná ke dni 25.4.2018

Stručný popis tratí:
PLAVÁNÍ:
rybník Jordán
Žáci 8 let, 9 let, 10-11 let - start i cíl pod depem - vždy 1 okruh, depo ihned u vody
Žactvo starší, žactvo mladší - start i cíl pod depem - vždy 1 okruh, následuje výběh do depa na náměstí T.G.M.
Dorost, Junioři, K23, K29, Muži, Ženy, AČR, EPJ - start pod sladovnou, cíl pod depem - 1 okruh (0,75 km), následuje
120m výběh do depa na náměstí T.G.M.
Plavecká trať je značena bójemi.

CYKLISTIKA:
všechny kategorie zvlněný terén, komunikace místní a 3. třídy, směr Chotoviny - Mladá Vožice.

Žáci 8 let, 9 let, 10-11 let - trasa po nábřeží rybníka Jordán, směr k loděnici s obrátkou (2 okruhy).
Žactvo starší, mladší - 3 okruhy (3 x 2,4 km)
Dorost, Junioři, K23, K29, Muži, Ženy, AČR, EPJ - 4 okruhy (á 5 km)
Trať je vyznačena žlutými šipkami a bude uzavřena pro ostatní provoz.

BĚH:
mírně zvlněná trať, asfalt, dlážděné a písčité cesty s tvrdým podkladem.
Žáci 8 let, 9 let, 10-11 let - trasa po nábřeží rybníka Jordán, směr k dopravnímu hřišti s obrátkou (1 okruh)
Žactvo mladší - 1 okruh (1 x 1,7 km)
Žactvo starší - 2 okruhy (2 x 1,7 km)
Dorost, JČP, AČR, EPJ - 3 okruhy (3 x 1,66 km)
Dorost, Junioři, K23, K29, Muži, Ženy, AČR, EPJ - 3 okruhy (3 x 1,66 km)
Okruhy jsou vyznačeny vápennou čarou po celé trase a cedulkami. Cíl tř. 9. května. Každý účastník je osobně
zodpovědný za správný počet uběhnutých kol.

DEPO:
Náměstí T.G.M. před Zemědělskou školou.
Žáci 8 let, 9 let, 10 -11 let – mají depo přímo u vody

USTANOVENÍ:
- všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí
- pořadatel nepřebírá za žádného závodníka zodpovědnost za jakékoliv újmy na zdraví a majetku
- závodí se dle pravidel ČTA, Soutěžní směrnice ČTA pro rok 2018 a těchto propozic
- pravidla triatlonu jsou k nahlédnutí https://triatlon.cz/wp-content/uploads/pravidla_CTA_2018-1.pdf
- soutěžní směrnice je k nahlédnutí http://czechtriseries.cz/serie/Details/186
- jízda v háku je povolena a to dle platných pravidel ČTA
- v závodě EPJ se soutěží dle platných pravidel ETU pro dané závody EPJ
- pro účast v závodu není podmínkou platná licence ČTA

