Časový program:

VELKÁ CENA E.ON

Sobota 29.7.2017
13:30 - 16:00
16:00 - 17:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00

prezentace EPJ - Hotel Palcát
seznámení s tratí cyklistiky
závodní rozprava - pro účastníky EPJ povinná
Pasta Party (Hotel Palcát) pro účastníky EPJ

TRIATLON

TÁ B O R 3 0 . 7. 2 0 17

Neděle 30.7.2017
07:45 - 08:35
08:30 - 09:00
09:10
09:15
10:00 - 12:00
09:25
09:30
09:55
10:30 - 11:00
11:00
11:00 - 11:45
12:00
12:05
13:10
13:15
14:30 - 15:00
15:00
15:10 - 15:50
15:50
16:25
16:30
16:31
16:35
18:00 - 18:30
18:30

prezentace předem přihlášených
(všechny žákovské kategorie)
uložení materiálu do depa
(všechny žákovské kategorie)
rozprava - u startu plavání žáků (8, 9, 10-11 let)
START - Žáci 8 let, 9 let, 10-11 let
prezentace předem přihlášených
(všechny kategorie mimo EPJ)
rozprava - u startu plavání (Žactvo ml, Žactvo st)
START - Žactvo mladší 12 - 13 let
START - Žactvo starší 14 - 15 let
vyzvednutí materiálu z depa
slavnostní vyhlášení výsledků (žákovské kategorie)
uložení materiálu do depa (EPJ)
předstartovní prezentace u startu plavání (EPJ)
START - EPJ junioři
předstartovní prezentace u startu plavání (EPJ)
START - EPJ juniorky
vyzvednutí materiálu z depa
slavnostní vyhlášení výsledků (EPJ)
uložení materiálu do depa (všechny kategorie)
rozprava na nám. T.G.M.
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
(všechny mužské a ženské kategorie)

34. TÁBORSKÝ TRIATLON
MEMORIÁL MARIANA LOŠONSKÉHO

ZEMĚDĚLSKÉ SLUŽBY DYNÍN a.s.

Wágnerová s.r.o.

EVROPSKÝ POHÁR JUNIORŮ
ZÁVOD ČESKÉHO POHÁRU
AKADEMICKÉ MISTROVSTVÍ ČR
MISTROVSTVÍ ČR ŽACTVA
MISTROVSTVÍ ČR DOSPĚLÝCH
OTEVŘENÝ PŘEBOR ZAMĚSTNANCŮ
VOJENSKÉ SPRÁVY

Statut:

Popis tratí:

Evropský Pohár Juniorů (EPJ)
Závod Českého poháru (ČP)
Akademické Mistrovství ČR (AM ČR)
Mistrovství ČR Žactva (M ČR)
Mistrovství ČR Dospělých (M ČR)
Otevřený přebor zaměstnanců vojenské správy (AČR)

Plavání - rybník Jordán, žactvo do 8 let, 9 let, 10-11 let, žactvo
starší, žactvo mladší - start i cíl pod depem - vždy 1 okruh.
ostatní kategorie - start pod sladovnou,
cíl pod depem - 1 okruh 0,75 km
Cyklistika - všechny kategorie zvlněný terén, komunikace
místní a 3. třídy, směr Chotoviny, Mladá Vožice.
Žactvo 8 let, 9 let, 10-11 let - trasa po nábřeží rybníka Jordán,
směr k loděnici s obrátkou.
Žactvo mladší, starší - 3 okruhy (3 x 2,4 km)
ostatní kategorie - 2 okruhy (2 x 10 km)
Běh - mírně zvlněná trať, asfalt, dlážděné a písčité cesty
s tvrdým podkladem. Žactvo do 8 let, 9 let, 10-11 let - trasa po
nábřeží rybníka Jordán, směr k dopravnímu hřišti s obrátkou.
Žactvo mladší - 1 okruh (1 x 1,7 km)
Žactvo starší - 2 okruhy (2 x 1,7 km)
ostatní kategorie - 3 okruhy (3 x 1,7 km)

Místo a datum konání:

Tábor 30.07.2017
centrum závodu: Náměstí T.G.Masaryka 788/1, Tábor.
Pořadatel:
E.ON TRIATHLON TEAM
Město Tábor

Podrobnější popis tratí s mapkami najdete na našem webu:

Kontaktní adresa:

www.triatlon-tabor.cz

Ing. Karel Hotový, Krásná Vyhlídka 306, 390 01 Tábor
Tel.: 723 433 065
e-mail: triatlon@triatlon-tabor.cz
www.triatlon-tabor.cz

Ing. Martin HOTOVÝ
určí ČTA
určí ČTA

Kategorie:
žáci
žáci
žáci
žactvo mladší
žactvo starší
dorost
junioři
K23
K29
M/Ž
M/Ž
M/Ž
M/Ž

8 let
9 let
10 - 11 let
12 - 13 let
14 - 15 let
16 - 17 let
18 - 19 let
20 - 23 let
24 - 29 let
30 - 39 let
40 - 49 let
50 - 59 let
60 a starší

(2009)
(2008)
(2007 - 2006)
(2005 - 2004)
(2003 - 2002)
(2001 - 2000)
(1999 - 1998)
(1997 - 1994)
(1993 - 1988)
(1987 - 1978)
(1977 - 1968)
(1967 - 1958)
(1957 a starší)

Evropský pohár
Žáci 8 let
Žáci 9 - 15 let
Dorost
Junioři
AM ČR, AČR
Muži/Ženy a ostatní

základní:
40,- EUR
zdarma
200 Kč
400 Kč
400 Kč
zdarma
600 Kč

zvýhodněné
40,- EUR
zdarma
100 Kč
300 Kč
300 Kč
zdarma
500 Kč

Pro zvýhodněné startovné v ČP je třeba platná závodní licence
ČTA pro rok 2017 a registrace do závodu přes
www.czechtriseries.cz
Startovné splatné při prezentaci (prosíme předem nezasílat!)
Přihlášení na místě je o 100,- Kč vyšší.

Na trase běhu bude k dispozici občerstvovací stanice, kde
se bude podávat čistá voda, v cíli závodu voda, tradiční
rýžový nákyp a ovoce.
Protesty:
Řídí se ustanovením platné soutěžní směrnice vydanou ČTA
pro rok 2017.
Ustanovení:
Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí,
pořadatel nepřebírá za žádného účastníka zodpovědnost
za jakékoliv újmy na zdraví a majetku.
Závodí se dle Pravidel ČTA, Soutěžní směrnice ČTA
pro rok 2017 a propozic závodu.
Jízda v háku je povolena a to dle platných pravidel ČTA.
Zvláštní ustanovení pro AM ČR:

0,1 km - 2 km - 1 km
0,1 km - 2 km - 1 km
0,1 km - 2 km - 1 km
0,3 km - 7 km - 1,7 km
0,3 km - 7 km - 3,3 km
0,75 km - 20 km - 5 km
0,75 km - 20 km - 5 km
0,75 km - 20 km - 5 km
0,75 km - 20 km - 5 km

Do přihlášek musí každý z účastníků Akademického
mistrovství ČR uvést za jakou vysokou školu startuje
a u prezentace se prokázat platným průkazem VŠ typu
ISIC apod..
Ubytování:
Zajištěno zvýhodněné ubytování při závazné objednávce
do 19.6.2017 v Hotelu Palcát Tábor.

Hotel Palcát - Tábor
www.hotelpalcat.cz

Přihlášky:

Zvláštní ustanovení pro přebor vojenské správy

On-line přihláška na www.czechtriseries..cz
Ukončení on-line přihlášky je 28.7.2017 ve 12 hod.
Po tomto termínu je možné se přihlásit na místě při prezentaci
za zvýšené startovné o 100 Kč.

Hodnoceni budou vojáci z povolání a občanští zaměstnanci
vojenské správy.
Hodnocené kategorie:
do 39 let
(1978 a mladší)
40 - 49 let
(1977 - 1968)
50 a starší (1967 a starší)

Ceny:

Tratě:
Žactvo 8 let
Žactvo 9 let
Žactvo 10 - 11 let
Žactvo mladší 12 - 13 let
Žactvo starší 14 - 15 let
Dorost 16 - 17 let
Junioři 18 - 19 let
K23, K29
Ženy, Muži AČR

Budova VOŠ a SZeŠ na náměstí T.G.Masaryka, Tábor

Občerstvení:

Startovné:

Soutěžní výbor:
ředitel závodu:
hlavní rozhodčí:
člen soutěžního výboru:

Prezentace a závodní kancelář:

Finanční odměny budou vyplaceny v souladu se zákonem
č.586/1992 sb. o daních z příjmu. Pořadatel si vyhrazuje
právo nepředat finanční či věcnou odměnu závodníkovi,
který se nedostaví na vyhlášení výsledků závodu.

ČP muži
1. 10 000,- Kč
2. 6 000,- Kč
3. 3 000,- Kč
Ostatní kategorie
věcné ceny.

ČP ženy
1. 7 000,- Kč
2. 4 000,- Kč
3. 2 000,- Kč

armáda muži

armáda ženy

1. 1 000,- Kč
2. 800,- Kč
3. 500,- Kč

1. 1 000,- Kč
2. 800,- Kč
3. 500,- Kč

První 3 v absolutním pořadí mužů a žen obdrží finanční
odměnu. Každá z vypsaných kategorií bude vyhlášena,
zúčastní-li se v ní alespoň 3 závodníci. Do přihlášek musí
každý z účastníků přeboru vojenské správy uvést,
za kterou součást MO startuje a u prezentace se prokázat
platným osobním průkazem MO.

