Aquapark

Triatlon Turčianske Teplice

NÁZOV PODUJATIA:
MIESTO:
TERMÍN:
ŠTATÚT:

ORGANIZÁTOR:

KONTAKT:

SÚŤAŽNÝ VÝBOR:

Generálny sponzor

Sponzori

Aquapark

Triatlon Turčianske Teplice

KATEGÓRIE A OBJEMY:
Kategória

Vek

Nádeje C ch/d
Nádeje B ch/d
Nádeje A ch/d
Ml.žiaci/čky
St.žiaci/čky
Dorastenci/ky
Juniori/ky
Muži/Ženy
Veteráni/ky 1
Veteráni/ky 2
Veteráni/ky 3
Absolut M/Ž
Hobby M/Ž

7 r. a ml.
8 - 9 r.
10 - 11 r.
12 - 13 r.
14 - 15 r.
16 - 17 r.
18 - 19 r.
20 - 39 r.
40 - 49 r.
50 - 59 r.
60 r. a st.
16 r. a st.
16 r. a st.

Rok
narodenia
2015 a mladší
2014 - 2013
2012 - 2011
2010 - 2009
2008 - 2007
2006 - 2005
2004 - 2003
2002 - 1981
1980 - 1971
1970 - 1961
1960 a starší
2006 a starší
2006 a starší

Súťaž
25m plávanie - 125m beh
50m plávanie - 250m beh
100m plávanie - 500m beh
200m plávanie - 1000m beh
400m plávanie - 2000m beh
1000m plávanie - 5000m beh
1000m plávanie - 5000m beh
1000m plávanie - 5000m beh
1000m plávanie - 5000m beh
1000m plávanie - 5000m beh
1000m plávanie - 5000m beh
1000m plávanie - 5000m beh
400m plávanie - 2000m beh

PLÁVANIE:

Pláva sa v 25m bazéne OLYMPIC s termálnou vodou, štart je z vody,
kotúľové obrátky sú zakázané, organizátor si vyhradzuje právo upraviť
počty pretekárov v dráhe.

BEH:

Behá sa v kúpeľnom parku a miestnej komunikácii, povrch je asfaltový a
jemný štrk. Mapky bežeckých tratí budú vyvesené pri prezentácii aj pri
bazéne.

PRIHLÁSENIE:

On-line registrácia do 14.7.2022 na www.triathlon.sk
Registrácia v deň pretekov za príplatok 5,-EUR (okrem kategórií
Nádeje/Žiaci ).

PREZENTÁCIA:

V Záhradnej reštaurácií U PALATÍNA v kúpeľnom parku.

ŠTARTOVNÉ:

Nádeje 5€, Žiaci 10€, ostatné kategórie 15€, platba na mieste v hotovosti.
Pretekári bez platnej licencie STÚ sú povinní uhradiť poplatok za
jednorazovú licenciu, v cene ročnej Licencie. Nádeje/Žiaci 3 €, Juniori/ky,
Dorastenci/ky 5€ a ostatní pretekári 10€
Štartovné sa platí v hotovosti pri prezentácii, kde si pretekári vyzdvihnú
čipy a vratné štartovné čísla. Po pretekoch je potrebné vrátiť číslo aj čip,
za stratu čipu, resp. štartovného čísla je účtovaný poplatok 30,-EUR.
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ČASOVÝ PROGRAM:
08:00 - 09:00 Prezentácia nádeje a žiaci
09:10 - 09:25 Ukladanie vecí do depa – nádeje A, B, C
09:30

Štart nádeje C

09:40

Štart nádeje B chlapci

09:50

Štart nádeje B dievčatá

10:00

Štart nádeje A chlapci

10:15

Štart nádeje A dievčatá

10:00 - 12:00 Prezentácia ostatné kategórie
10:40 - 10:55 Ukladanie vecí do depa - žiaci (ml.,st.), Hobby Muži/Ženy
11:00

Štart mladší žiaci

11:20

Štart mladšie žiačky

11:40

Štart starší žiaci/Hobby Muži

12:00

Štart staršie žiačky/Hobby Ženy

12:30 - 12:50 Ukladanie vecí do depa - kat. D, Dy, J, Jy, M, Ž, V1, V2, V3
12:45

Vyhlásenie výsledkov kategórií nádejí a žiakov

13:00

Štart kategórií D, J, M, V1,V2,V3

13:45

Štart kategórií Dy, Jy, Ž, Vy1,Vy2,Vy3

14:30

Vyhlásenie výsledkov ostatných kategórií

Poučenie, výklad trate a rozplávanie bude pred každým štartom samostatne

FINANČNÉ CENY:

Prví štyria v absolútnom poradí v celkovej výške 200,00 €
Muži 40 – 30 – 20 – 10

VECNÉ CENY:
Generálny sponzor

Ženy 40 – 30 – 20 – 10

Prví traja pretekári v každej kategórii
Sponzori

Aquapark
PREDPIS:

Triatlon Turčianske Teplice
Súťaží sa podľa platných pravidiel a súťažného poriadku STÚ pre rok 2022
a propozícií týchto pretekov.
Každý pretekár sa zúčastňuje pretekov na vlastnú zodpovednosť, čo
potvrdzuje prevzatím čipu a štartovného čísla a zároveň 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 organizátora podujatia a jeho
partnerov.
Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví
súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí.
Organizátor si vyhradzuje právo nutných technických zmien oproti
propozíciám podujatia z dôvodu nepredvídateľných okolností.
Organizátor 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 súhlasím so
spracúvaním osobných údajov za účelom spracovania svojich osobných
údajov pre účely vedenia evidencie účastníkov podujatia organizátorom a
sprostredkovateľom zabezpečujúcim prihlasovanie a spracovanie
výsledkov podujatia.
Taktiež vyhlasujem, že pravdivo uvádzam svoje vlastné osobné údaje,
alebo údaje osoby, ktorá mi k uvedeniu údajov dala písomný súhlas, alebo
osoby, ktorej som zákonným zástupcom. Zoznámil/a som sa a súhlasím s
poučením o spracovaní osobných údajov.

ZVLÁŠTNE USTANOVENIA:
Parkovanie na ulici SNP pri Kúpeľnom parku a čiastočne na ul. 9.mája,
väčšina miest spoplatnených.
Vstup k bazénu iba v prezúvkach, zákaz konzumovať jedlo v priestoroch
bazéna aj pre hostí vo vyhradenom priestore.
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