Olomoucký duatlon mládeže 2018
2. ročník
Závod je 3. kolem Triatlonové série mládeže Olomouckého kraje 2018
Datum konání:
Místo konání:
Pořadatel:
Soutěžní výbor:

Adresa pořadatele:
Závodní kancelář:
Startovné:
Přihlášky:

Neděle 2. září 2018
Prezentace:

Olomouc - Černovír, ulice u Háje (směr vodárna)
49.6195544N, 17.2623508E
Olomoucký krajský triatlonový svaz, z. s. a SK RELAX Olomouc, z. s.
Technický delegát:
Bude delegován
Ředitel závodu:
Karel Pikal
Hlavní rozhodčí:
Karel Pikal
Karel Pikal, Zákostelí 84, 783 44 Náměšť na Hané, mobil: 606 920 993, email:
karel.pikal@seznam.ctz
Olomouc - Černovír, ulice u Háje (směr vodárna)
100,- Kč
Přihlášky závodníků probíhá on-line na webu Czech Triatlon Series:
www.czechtriseries.cz . Uzávěrka přihlášek je 30. srpna 2018.
Pozn.: Ti závodníci, kterým se přihlášení na výše uvedeném webu nezdaří, se přihlásí na adrese
karel.pikal@seznam.cz. V přihlášce závodníci uvedou příjmení, jméno, ročník narození, klub
nebo město, e-mail (pokud není e-mail tak jiný kontakt). Na web Czech Triatlon Series tyto
závodníky doplní pořadatel závodu.

Kategorie:

Šatny:
Časový program:

Tratě:

Stravování:
Ceny:
Výsledky:

H7 - benjamínci do 7 let (2011 a mladší)
H8 - žáci 8 let (2010)
H9 - žáci 9 let (2009)
H10 - žáci 10 - 11 let (2007 - 2008)
H12 - žáci mladší 12 - 13 let (2005 - 2006)
H14 - žáci starší 14 - 15 let (2003 - 2004)
D7 - benjamínky do 7 let (2011 a mladší)
D8 - žákyně 8 let (2010)
D9 - žákyně 9 let (2009)
D10 - žákyně 10 - 11 let (2007 - 2008)
D12 - žákyně mladší 12 - 13 let (2005 - 2006)
D14 - žákyně starší 14 - 15 let (2003 - 2004)
V místě startu a cíle.
8:00 - 8:30
Prezentace závodníků
8:35 - 8:45
Uložení kol a materiálu do depa
8:50
Rozprava
9:00
Start benjamínků a žáků do 8 let
9:30
Start žáků 9 - 11 let
10:15
Start žáků 12 - 15 let
12:00
Vyhlášení výsledků
Benjamínci a žáci do 8 let běh 0,5 km, kolo 2 km, běh 0,25 km
Žáci 9 - 11 let
běh 1 km, kolo 4 km běh 0,5 km
Žáci 12 - 15 let
běh 2 km, kolo 8 km běh 1 km
Dle možností pořadatele
První tři závodníci v každé kategorii obdrží drobné věcné ceny.
Vyhlášení vítězů a předání cen proběhne po skončení závodu v prostoru startu a

Pravidla:

cíle. Výsledková listina bude vyvěšena na internetových stránkách
http://www.olomouckytriatlon.cz, http://www.stmsvs.cz a www.czechtriseries.cz
Závodí se dle platných pravidel triatlonu ČTA.

V Náměšti na Hané dne 2. 8. 2018
Za pořadatele srdečně zve
Karel Pikal
ředitel závodu

