
    
 
 
 

 
 

CASSOVIA JAZERNÝ TRIATLON 
6. ročník 

Majstrovstvá Slovenska v superšprint triatlone 2022  

pre kategóriu elita, junior, dorastenci 

                 a 

Maind Slovenský pohár žiakov 2022 
 
Usporiadateľ: Triatlonový klub Košice, mestská časť Košice – Nad Jazerom, 

Z poverenia: Slovenskej triatlonovej únie 

Miesto: Košice, mestská časť Košice – Nad Jazerom, Pláž 

Dátum: 9. 7. 2022 (sobota) 

Súťažný výbor: Riaditeľ pretekov: Gregor Fotul (gregorfotul@gmail.com) 
Technický delegát STÚ: Zuzana Szabóová 
Hlavný rozhodca: Zuzana Daňová                                 
Rozhodcovia: Marián Stanko, Elena Stanková 

Popis tratí: Plávanie: otvorená voda 
              Cyklistika: na hrádzi a pod hrádzou, 2 a 3 km okruh, uzavretá trať 
 Beh: v areáli rekreačnej oblasti Jazero 

 
Vzdialenosti a kategórie: 
 
0,025 - 0,5 - 0,125 km Žiaci nádeje C 2015 a mladší         Žiačky nádeje C 2015 a mladšie  
0,06 – 2 – 0,3 km Žiaci nádeje B 2013 - 2014                  Žiačky nádeje B 2013 - 2014  
0,1 – 3 - 0,5 km Žiaci nádeje A 2011 - 2012                   Žiačky nádeje A 2011 - 2012  
0,2 - 6 - 1  km  Žiaci mladší 2009 - 2010                       Žiačky mladšie 2009 - 2010  
0,3 – 9 - 2  km  Žiaci starší 2007 - 2008                         Žiačky staršie 2007 - 2008  

Dorastenci  2005 - 2006                    Dorastenky  2005 - 2006 
Juniori  2003 - 2004                               Juniorky  2003 - 2004  
Muži (absol. por.) 2002 a starší           Ženy (absol. por.) 2002 a staršie  
AGm 20-29 2002 - 1993                        AGž 20-29 2002 - 1993  
AGm 30-34 1992 - 1988                        AGž 30-39 1992 - 1983  
AGm 35-39 1987 - 1983                        AGž 40-49 1982 - 1973  
AGm 40-44 1982 - 1978                        AGž 50-59 1972 - 1963  
AGm 45-49 1977 - 1973                        AGž 60+ a staršie  
AGm 50-54 1972 - 1968                                                                                                                                           
AGm 55-59 1967 - 1963                                                                                                                                           
AGm 60+ a starší 

 
Prihlášky:  na https://www.triathlon.sk do 6. 7. 2022, potom iba na mieste 
    

Prezentácia: sobota 9. 7. 2022 od 7.00 do 30 min pred štartom danej kategórie 
  



 

Štartovné: do termínu 1. 7. 2022: 

 5 € nádeje A, B, C 

 10 € mladší žiaci, starší žiaci  

 30 € dorastenci, juniori, muži, ženy, veteráni 

 po 1. 7. 2022 len na mieste: 

  10 € nádeje A, B, C 

 20 € mladší žiaci, starší žiaci  

  50 € dorastenci, juniori, muži, ženy, veteráni 

Pretekári bez platnej licencie STÚ uhradia pri prezentácii povinný poplatok (v zmysle Registračného poriadku 
STÚ) za jednodňovú licenciu STÚ vo výške € 10 (dospelí), 5 € (dorastenci a juniori), a 3 € (žiaci a nádeje). 

 

Platba: Štartovné je možné uhradiť na účet organizátora SK10 8330 0000 0023 0197 9469. 

 Do poznámky uveďte meno pretekára a “Cassovia triatlon” alebo pri hromadnej platbe 
zašlite zoznam zaplatených pretekárov na email: gregorfotul@gmail.com 

 

Časový harmonogram: 
 
Kategória:  Ukladanie vecí do depa:  Štart:  Vyberanie vecí z depa: 
st. žiaci, st. žiačky                 7.45 – 8.45     9.00  11.20 
ml. žiaci, ml. žiaci  7.45 – 8.45     9.40  11.20 
žiaci nádeje A   7.45 – 8.45    10.10  11.20 
žiaci nádeje B   7.45 – 8.45    10.30  11.20 
žiaci nádeje C   7.45 – 8.45    11.10  11.20 
 
Vyhlásenie dopoludňajších výsledkov: 12.40 h 

 

Superšprint 
 

dorastenci, dorastenky, juniori, juniorky, AGm, AGž 
ukladanie vecí do depa: 11.30 – 12.10 

12.10 h: výklad tratí  
 

Štvrťfinále: 
                                                         štart č. 1: 12.30 h 
                                                         štart č. 2: 13.10 h 

    štart č. 3: 13.50 h 
 

14.30 - zverejnenie výsledkov zo štvrťfinále, prvých štyridsať zo štvrťfinále podľa dosiahnutého času v cieli 
postupujú do semifinále 
- otvorenie depa, postupujúci pretekári - úprava vybavenia na semifinále, nepostupujúci pretekári - 
vyberanie materiálu z depa 

14.50 – zatvorenie depa 

Semifinále: 
štart č. 4: 15.00 h 

 
15.30  - zverejnenie výsledkov zo semifinále, prvých dvadsať postupuje do finále  

- otvorenie depa, postupujúci pretekári - úprava vybavenia na finále, nepostupujúci pretekári     
vyberanie materiálu z depa 

15.50 – zatvorenie depa 



 
 

Finále: 
štart č. 5: 16.00 h 

Prvých dvadsať zo semifinále podľa dosiahnutého času v cieli, pretekári budú na štarte zoradení podľa 
poradia v zástupe s metrovými rozostupmi. 
 
Vyhlásenie popoludňajších výsledkov:  17.00 h. 

 

Štartovný balíček obsahuje: nevratné štartovné číslo, vratný čip, občerstvenie, darček (len pre 
pretekárov prihlásených do termínu 1.7.2022) 

Občerstvenie:  v cieli, po pretekoch 

Ceny: Vecné ceny a trofeje v kategóriách nádeje a žiaci. 
                                     Superšprint: finančné ceny a trofeje 

Meranie časov:         čipovou technológiou, SUNBELL, vysledkovyservis.sk          
 
 
 
Ustanovenia: 
 
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 týchto pretekov, je zdravý, absolvoval potrebnú lekársku prehliadku, dáva svoj 
neodvolateľný súhlas na zverejnenie obrazovej a zvukovej dokumentácie (fotografie a videozáznam) 
z podujatia, na ktorých je zachytený a zároveň súhlasí s ich využitím na marketingové účely podujatia a jeho 
partnerov a takisto je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky a riadiť sa pokynmi polície 
a usporiadateľov podujatia. Prihlásením sa na podujatie každý účastník v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov v jeho platnom znení dáva svoj súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre 
účely vedenia evidencie účastníkov podujatia organizátorovi podujatia a sprostredkovateľom zabezpečujúcim 
prihlasovanie a spracovanie výsledkov podujatia, a taktiež vyhlasuje, že uvádza svoje vlastné osobné údaje, 
alebo údaje osoby, ktorá mu k uvedeniu údajov dala písomný súhlas, alebo osoby, ktorej je zákonným 
zástupcom. 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. Za stratu čipu je sankcia 20 eur. 


