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TRIATLONOVÝ FESTIVAL 

36.ročník 

 

DVORY NAD ŽITAVOU, 18. JÚN 2022 

MIKROTRIATLON  0,75 – 20 – 5km 
 

Majstrovstvá SR pre vekové kategórie (AG) 2022 

Slovenský pohár v triatlone (II. kategória) 2022 

Usporiadateľ: Triatlonový klub a Obecný úrad Dvory nad Žitavou z poverenia STÚ 
Miesto: Dvory nad Žitavou, Štrkovisko č. 1 
Dátum: 18. 06. 2022 - sobota 

1. Organizačný a súťažný výbor 

Ing. Branislav Becík, Ph.D. | starosta obce Dvory nad Žitavou 
Ing. František Bernáth | riaditeľ pretekov 
Ing. Tibor Németh | traťový komisár 
Ing. František Král | traťový komisár 
Erika Bernáthová | kancelária pretekov 
Jan Rudolphi | Technický delegát STÚ 
Marián Czina | Hlavný rozhodca 
Anikó Ozoráková, Miroslava Ozoráková | delegovaní rozhodcovia  

2. Popis a plány tratí 

Plávanie sa uskutoční na štrkovisku č.1. 
Cyklistika je po uzatvorenej štátnej ceste 1. triedy, mierne zvlnený terén.  
Beh je po asfaltovej ceste v okolí štrkoviska – rovina. 

• Mikrotriatlon:  0,75 – 20 – 5km 

3. Prihlášky 

On-line na stránke www.triathlon.sk (Prihlasujte sa výhradne cez www.triathlon.sk). 

4. Prezentácia 

Štrkovisko č.1, Dvory nad Žitavou, najneskôr 60 minút pred štartom.  

5. Štartovné 

30,- EUR – hradí sa v deň pretekov na mieste 

Upozornenia:   - maximálny počet prihlásených na  preteky je limitovaný na 200. 

http://www.triathlon.sk/
http://www.triathlon.sk/
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6. Kategórie  
 

Mikrotriatlon: 

• dorastenci, juniori, elite a ostatné vekové kategórie (AG) podľa Súťažného poriadku STÚ. 

 

7. Ceny 
- finančné odmeny: 650 EUR 

Muži, absolútne poradie: 100-80-70-50-40-30-25-20 EUR 

Ženy, absolútne poradie: 100-70-40-25 EUR 

- ostatné kategórie – prví traja -  vecné ceny 

 

8. Upozornenia 

Preteká sa podľa platných Pravidiel STÚ a Súťažného poriadku STÚ pre rok 2022. Jazda v háku je 
povolená, preteká sa za obmedzenej premávky, preto je potrebné dodržiavať aj pravidlá cestnej 
premávky. Každý pretekár sa pretekov zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť, čo potvrdzuje prihlásením 
sa na preteky. 

Časové limity pre ukončenie cyklistickej časti sú nasledovné: 

• Mikrotriatlon – 70 min po štarte  

Po prekročení týchto limitov môže pretekár preteky dokončiť, avšak musí počítať s plnou premávkou. 

9. Časový harmonogram 

09:00 - 11:30 Prezentácia - kancelária pretekov 
11:30 - 12:15 Otvorené depo  
12:25  Poučenie pretekárov pred štartom 
12:30  Štart 1  
12:45  Prípadný štart 2 
13:25  Predpokladaný príchod 1. pretekára do cieľa 
  Odobratie vecí z depa po dobehnutí posledného pretekára 
14:45  Vyhlásenie výsledkov 
  
O čase štartu jednotlivých kategórií rozhodne súťažný výbor na základe počtu pretekárov 
v jednotlivých kategóriách. 
 
Uzávierka príjazdovej komunikácie 
Je potrebné počítať s uzávierkou príjazdových ciest, ktoré tvoria cyklistickú trať, v nasledovnom čase:  

12:30 – 13:45 

10. Oficiálna stránka podujatia a kontakty 
 
Podrobnejšie propozície vrátane nákresov tratí a aktualít nájdete na triatlon.befra.sk. V prípade 
konkrétnej otázky sa môžete obrátiť na: 0905626662 alebo befra@befra.sk. 
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Príjemný pobyt vo Dvoroch nad Žitavou, veľa športových a spoločenských zážitkov Vám prajú 
organizátori. 

 Partneri podujatia:  

 

 


