Hanácký DUATLON 2019
2. ročník
Závod dospělých (16+)
Datum konání:
Místo konání:

Pořadatel:
Soutěžní výbor:

Adresa pořadatele:
Závodní kancelář:
Startovné:

Přihlášky:

Neděle 31. března 2019
Prezentace:
Radíkov u Olomouce, Chata pod Věží, Na pevnůstce
184/32, 779 00 Olomouc - Lošov
49.6416267N, 17.3687317E
Triatlon team KOLARNA, z. s
Ředitel závodu:
Roman Brandýs
Technický delegát:
Karel Pikal
Hlavní rozhodčí:
bude delegován
Roman Brandýs, tel. 602 749 227, brandys@volny.cz
Dominik Brandýs, tel. 728 607 538, dominik.brandys@seznam.cz
Chata pod Věží
Předem přihlášení 100 Kč (platba na místě v den závodu)
Předem nepřihlášení 150 Kč (platba na místě v den závodu)
(sleva pro členy ČTA 20 Kč)
Přihlášky závodníků probíhají on-line na webu Czech Triatlon Series:
www.czechtriseries.cz . Uzávěrka přihlášek je 28. března 2019.
Pozn.: Ti závodníci, kterým se přihlášení na výše uvedeném webu nezdaří, se přihlásí pomocí
formuláře zde.( https://goo.gl/forms/EZ6CZ1dfV0XHCPBP2)

Kategorie:

Dorostenky + Juniorky
Dorostenci + Junioři
Muži A
Ženy A
Muži B
Ženy B

16 – 19 let
16 – 19 let
20 – 39 let
20 – 39 let
40 +
40 +

ročník 2003 - 2000
ročník 2003 - 2000
ročník 1999 - 1980
ročník 1999 - 1980
ročník 1979 +
ročník 1979 +

Šatny:
Časový program:

V místě startu a cíle.
11:00 - 12:30
12:00 – 12:40
12:50
13:00

Trať:

Hlavní závod

Stravování:
Ceny:
Výsledky:

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
cíle. Výsledková listina bude vyvěšena na internetových stránkách
http://www.olomouckytriatlon.cz, http://www.stmsvs.cz,
http://www.czechtriseries.cz/, http://www.kolarna.eu
foto ze závodu: https://www.facebook.com/TriatlonTeamKOLARNA/
Závodí se dle platných pravidel triatlonu ČTA.

Pravidla:

Prezentace závodníků
Uložení kol a materiálu do depa
Rozprava
Start hlavního závodu
5km běh – 13,5 km MTB – 2,5km běh

Cyklistická část (MTB)
Okruh o délce 4,5 km se jede 3x, celkem tedy 13,5 km.

Běžecká část
Běžecký okruh o délce 2,5 km vedený převážně po lesních cestách.
 1. běh:
2 okruhy (5 km)
 2. běh:
1 okruh (2,5 km)

O závodu
Druhý ročník hanáckého duatlonu se uskuteční 31. března 2019 v okolí obce Radíkov u Olomouce a
navazuje na úspěšný 1. ročník pořádaný v červnu roku 2018. Závod je určen všem sportovním
nadšencům, včetně těch, kteří si chtějí duatlon vyzkoušet. Oproti minulému ročníku, kdy byla běžecká i
cyklistická část tratě výrazně omezena z důvodu uzavírek lesů, se letos můžete těšit na plnohodnotnou
závodní trať.
Závod bude zahájen hromadný startem a celá trasa závodu je vedena po lesních cestách mimo hlavní
silnice.
Dětské závody budou probíhat v areálu závodu, od 10:00 hod. Souběžně se také uskuteční nábor do
triatlonové a duatlonové přípravky dětí vedené pod dohledem zkušených trenérů. Pokud nevíte,
jakému sportu se Vaše děti budou věnovat, přijďte se s průběhem triatlonových a duatlonových
závodů seznámit!
Zázemí i občerstvení závodu bude zajištěno v Chatě pod věží, Radíkov.

V Olomouci dne 30.1.2019
Za pořadatele srdečně zve
Roman Brandýs
ředitel závodu

