PROPOZICE ZÁVODU – 10. VOLYŇSKÝ TRIATLON
Pořadatel
RECYKLO z.s.
Termín konání
sobota 27. 8. 2022
Statut
Amatérský závod triatlonového typu
Distance
0,3 km plavání – 15 km cyklistika – 3 km běh
Lokalita
Koupaliště Volyně, Nábřeží dr. Kafky, 387 01 Volyně
Přihlášky
Registrace bude spuštěna v den závodu od 14:00 hod.
Online registrace na www.volynskytriatlon.cz
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na: recyklonet@gmail.com
Prezentace
15 min. před závodem, při předávání startovních čísel.
Časový harmonogram
13:00 registrace
13:45 start dětského mini-triatlonu
14:30 start dorost
15:00 start hlavního závodu
Předpis
Závod se koná podle pravidel fair play. 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.
Tratě závodu
Plavání: 0,3 km, 6 bazénů vždy s výlezem na břeh, kvalita i teplota vody volyňského koupaliště
výborná, použití neoprenu se nehodí, závodníci v kategorii kostýmy musí kostým upravit tak, aby v
něm šlo plavat. ČASOVÝ LIMIT plavání: není
Cyklistika: 15 km, zvlněný terén kolem Volyně, vhodný pro horská kola, pole – louka – les. Trať
cyklistiky nebude plně uzavřena, pořadatel zajišťuje pouze částečnou uzavírku a každý účastník
závodu je povinen dodržovat pravidla silničního provozu, pokynů policie a pořadatelů. Cyklistická
přilba je povinná! Jsou povoleny všechny typy kol splňující bezpečnostní kritéria. ČASOVÝ LIMIT
plavání a kolo: není

Běh: 3 km, nahoru a dolů kolem koupaliště, pole – louka – les. ČASOVÝ LIMIT pro dokončení závodu:
není.
Pokud se chystáte na trati zdržet neobvykle dlouho, je možné, že v cíli už nikdo čekat nebude.
Kategorie
- děti 5 – 10 let
- dorostenci / dorostenky 11 - 17 let
- muži / ženy 18 - 29 let
- muži / ženy 30 - 39 let
- muži / ženy nad 40 let
- masky open
- štafety: 3 členné skupiny (povinná min. 1 žena), každý absolvuje jen 1 disciplínu
Startovné
dospělí 300,- (v kostýmu 250,-) / štafeta 500,- (v kostýmech 450,-)
Občerstvení
Bude pro závodníky připravené na trati a v depu závodu.
Po dokončení závodu doporučujeme v triatlonovém pořadí: utopenec – smažák – párek. (Specialitky
místního bufetu.)

Těšíme se na Vaši účast.

