DUATLON PEZINOK 2021
4. ročník

Slovenský pohár v duatlone
Majstrovstvá Slovenska v duatlone žiakov
26. JÚN 2021 (sobota)

Organizátor

EMKO športový klub Pezinok, o.z v spolupráci s Triathlon mood o.z.
mestom Pezinok a STÚ,
Muškátová 19, 902 01 Pezinok
rado.bobrik@gmail.com

Miesto

Areál zdravia Rozálka, Suvorovova 9, 902 01 Pezinok

Dátum

26. 06. 2021 (sobota)

Štatút

Z poverenia STÚ M-SR žiakov a Slovenský pohár v duatlone pre všetky
vekové kategórie.

Súťažný výbor
(kontakty)

riaditeľ pretekov - Bobrík Radovan 0911 489 070
hlavný rozhodca – Milan Slovák (delegovaný STÚ)
technický delegát – Jaroslav Cisár (delegovaný STÚ)
zdravotné zabezpečenie – Zdravotnícky servis /+421 944 722 455
časomiera - vos-tpk / www.sportsofttiming.sk

Prihlášky

on-line cez stránku STÚ www.triathlon.sk do 23. 06. 2021
Po tomto termíne už nebude možné sa prihlásiť.
Výnimka prihlásenie na mieste iba v prípade nenaplnenia limitu 300
účastníkov.

Odhlášky

on-line na www.triathlon.sk do 15. 06. 2021 do 20:00 h.

Prezentácia

V deň pretekov v areáli zdravia Rozálka, Pezinok

1

DUATLON PEZINOK 2021
4. ročník

Slovenský pohár v duatlone
Majstrovstvá Slovenska v duatlone žiakov
26. JÚN 2021 (sobota)
Štartovné
uhradené na účet
do 15.06.2021
Kategória
Rok narodenia
žiaci nádeje C
2014 a mladší
žiačky nádeje C
žiaci nádeje B
2013-2012
žiačky nádeje B
žiaci nádeje A
2011-2010
žiačky nádeje A
mladší žiaci
2009-2008
mladšie žiačky
starší žiaci
2007-2006
staršie žiačky
OPEN (hobby) bez rozdielu veku
dorastenci
2005-2004
dorastenky
juniori
2003-2002
juniorky
muži
2001-1982
ženy
veteráni 1
1981-1972
veteránky 1
veteráni 2
1971-1962
veteránky 2
veteráni 3
1961 a mladší
veteránky 3
štafety 2 členovia bez rozdielu veku

Štartovné
uhradené na
účet
po
15.06.2021

7€

12 €

10 €

15 €

20 €

30 €

Štartovné
hradené
na mieste

Pretekári bez platnej licencie STÚ sú povinní uhradiť aj poplatok za jednorazovú licenciu podľa
Registračného poriadku STÚ (článok VII., bod 7.3.):
Pretekári od 20 rokov = 10 €
Pretekári 16 – 19 roční = 5 €
Žiaci (do 16 rokov) = 3 €
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Časový rozpis a vzdialenosti:
kategória
rok narodenia
žiaci nádeje C
2014 a mladší
žiačky nádeje C
žiaci nádeje B
2013-2012
žiačky nádeje B
žiaci nádeje A
2011-2010
žiačky nádeje A
mladší žiaci
2009-2008
mladšie žiačky
starší žiaci
2007-2006
staršie žiačky
OPEN (hobby) bez rozdielu veku
dorastenci
2005-2004
dorastenky
juniori
2003-2002
juniorky
muži
2001-1982
ženy
veteráni 1
1981-1972
veteránky 1
veteráni 2
1971-1962
veteránky 2
veteráni 3
1961 a mladší
veteránky 3
štafety 2 členovia bez rozdielu veku

ŠTART

1.beh

cyklistika

2.beh

9:10

0,5 km

1,5 km

0,25 km

9:30

1 km

3 km

0,5 km

10:30

2 km

6 km

1 km

3 km

10 km

2 km

5 km

20 km

2,5 km

9:00

11:10
11:10

13:30

Pripravená je aj špeciálna kategória na objemoch šprint duatlonu (5-20-2,5)
- Najrýchlejšia Pezinčanka
- Najrýchlejší Pezinčan
Podmienka na vyhodnotenie v tejto kategórií, je prihlásenie sa do nej pri prezentácii a preukázanie
dokladu o trvalom bydlisku v meste Pezinok.
Popis všetkých tratí bude zverejnený:
- na facebooku – podujatie DUATLON PEZINOK 2021, EMKO športový klub
- na oficiálnej stránke STÚ – www.triathlon.sk
- na mieste konania pretekov
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kategória
rok narodenia
žiaci nádeje C
2014 a mladší
žiačky nádeje C
žiaci nádeje B
2013-2012
žiačky nádeje B
žiaci nádeje A
2011-2010
žiačky nádeje A
mladší žiaci
2009-2008
mladšie žiačky
starší žiaci
2007-2006
staršie žiačky
OPEN (hobby) bez rozdielu veku
dorastenci
2005-2004
dorastenky
juniori
2003-2002
juniorky
muži
2001-1982
ženy
veteráni 1
1981-1972
veteránky 1
veteráni 2
1971-1962
veteránky 2
veteráni 3
1961 a mladší
veteránky 3
štafety 2 členovia bez rozdielu
veku

Vloženie vecí do depa

ŠTART

Vyberanie vecí z depa

Vyhlásenie výsledkov

9:00
8:30-9:00

9:10

9:50-10:00

9:30

12:30

10:30
10:05-10:20

12:00-12:30
11:10

12:45-13:20

13:30

15:00-15:30

15:00

Štartový balíček - sa preberá pri prezentácii v deň podujatia a obsahuje štartové číslo, meranie časov
čipovou technológiou, občerstvenie, poukážku na teplý obed, darčekové predmety od partnerov
podujatia.
Ceny: Medaila, finančné odmeny pre ženy a mužov v absolútnom poradí:
Ženy
Muži
1.miesto – 150 €
1.miesto – 150 €
2.miesto – 80 €
2.miesto – 80 €
3.miesto – 40 €
3.miesto – 40 €
4.miesto – 30 €
4.miesto – 30 €
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Upozornenia
Podujatie sa koná podľa platných pravidiel STÚ a týchto propozícií. Prihlásením sa na podujatie
každý účastník berie na vedomie, že sa pretekov zúčastňuje na vlastné riziko a vlastnú
zodpovednosť, oboznámil sa s pravidlami STÚ a propozíciami pretekov, je zdravý, absolvoval
potrebnú lekársku prehliadku, dáva svoj neodvolateľný súhlas na zverejnenie obrazovej a
zvukovej dokumentácie (fotografie, videozáznam) z podujatia, na ktorých je zachytený a
zároveň súhlasí s ich využitím na marketingové účely organizátora podujatia a jeho partnerov.
Každý účastník podujatia je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky a riadiť sa pokynmi
polície a usporiadateľov podujatia. Pretekár súhlasí s časovým harmonogramom pretekov,
ktoré sú uvedené v propozíciách. Ak sa pretekár umiestni na stupni víťazov a nezúčastní sa
slávnostného vyhodnotenia pretekov, stráca nárok na finančnú príp. vecnú cenu.
Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou,
pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nutných
technických zmien oproti propozíciám podujatia z dôvodu nepredvídateľných okolností.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu propozícií v prípade dohody s technickým
delegátom a hlavným rozhodcom podujatia.
V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov každý pretekár prihlásením,
uhradením štartovného a prebratím štartového čísla súhlasí so spracúvaním osobných údajov
pre účely vedenia evidencie účastníkov podujatia organizátorom a sprostredkovateľom
zabezpečujúcim prihlasovanie a spracovanie výsledkov podujatia. Taktiež vyhlasuje, že
pravdivo uvádza svoje vlastné osobné údaje, alebo údaje osoby, ktorá mu k uvedeniu údajov
dala písomný súhlas, alebo osoby, ktorej je zákonným zástupcom. Organizátor prehlasuje, že
v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o ukončenie spracúvania osobných údajov, budú
jej osobné údaje vymazané v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu. Prebratím
štartového čísla pretekár súhlasí s poučením o spracovaní osobných údajov.
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