Názov:
Miesto:

Hornoturčiansky akvatlon – 8. ročník
Zlaté kúpele Turčianske Teplice

Termín:
Štatút:

8. Máj 2018
Slovenský pohár pre všetky kategórie z poverenia Slovenskej triatlonovej únie

Usporiadateľ:

Aquapark – triatlon a Zlaté kúpele Turčianske Teplice

Kontakt:

Róbert Kubeš, tel. 0917 205 976, mail.: kubes@rktechnology.sk
Roman Simonides, tel. 0905 513 294, mail.: rsimonides@monstavtt.sk

Súťažný výbor:

Riaditeľ pretekov:
Hlavný rozhodca:
Technický delegát:

Predpis:

Súťaží sa podľa platných pravidiel a súťažného poriadku STÚ pre rok 2018
a propozícií pretekov. Každý pretekár sa zúčastňuje pretekov na vlastnú
zodpovednosť, čo potvrdzuje prevzatím čipu a štartového čísla.
Kategórie
Vek
Rok nar.
Súťaž
Nádeje B ch/d 9 rokov a ml. 2009 a ml.
50 m plávanie – 250 m beh
Nádeje A ch/d 10-11 rokov
2008-2007
100 m plávanie – 500 m beh
Ml. žiaci/čky
12-13 rokov
2006-2005
200 m plávanie – 1000 m beh
St. žiaci/čky
14-15 rokov
2004-2003
400 m plávanie – 2000 m beh
Dorastenci/ky 16-17 rokov
2002-2001
1000 m plávanie – 5000 m beh
Juniori/ky
18-19 rokov
2000-1999
1000 m plávanie – 5000 m beh
Muži, ženy
20-39 rokov
1998-1979
1000 m plávanie – 5000 m beh
Veteráni 1
40-49 rokov
1978-1969
1000 m plávanie – 5000 m beh
Veteráni 2
50 rokov a st. 1968 a st.
1000 m plávanie – 5000 m beh
Veteránky
40 rokov a st. 1978 a st.
1000 m plávanie – 5000 m beh
Pláva sa v 25 m bazéne OLYMPIK s termálnou vodou, štart je z vody, kotúľové
obrátky sú zakázané, pláva sa po pravej strane za sebou, organizátor si vyhradzuje
právo upraviť počty pretekárov v dráhe.
Behá sa v kúpeľnom parku a miestnej komunikácii, povrch je asfaltový a jemný štrk.
Mapky bežeckých tratí budú vyvesené pri prezentácii aj pri bazéne.
On-line registrácia do 4. 5. 2017 na www.triathlon.sk, po tomto termíne nebude
možné sa prihlásiť. Registrácia v deň pretekov za príplatok 5,-EUR (okrem žiackych
kategórií). V prihláške treba uviesť časy plávania určenej trate podľa kategórie.
V kúpeľnom parku na „ostrove“ v priestoroch cieľa
Nádeje a žiaci 5,-EUR, všetky ostatné kategórie 15,-EUR

Kategórie a objemy:

Plávanie:

Beh:
Prihlásenie:

Prezentácia:
Štartovné:

Mária Simonidesová
Daniel Konečný
Milan Celerin

Štartovné sa platí pri registrácii, kde si pretekári vyzdvihnú čipy a štartovné čísla. Po
pretekoch je potrebné vrátiť číslo aj čip, za stratu čipu, resp. štartového čísla je
účtovaný poplatok 30,-EUR
Časový harmonogram:

07,30 – 09,00
09,00 – 09,30
09,30 – 09,40
10,00 – 12,00
09,45 – 10,20
10,30 – 11,00
11,00 – 11,10
11,20 – 12,30
13,00
12,30 – 13,00
13,00 – 13,05
13,10 - 15,30
16,30

Prezentácia nádejí a žiakov
Ukladanie vecí do depa – nádeje A, B
Poučenie a výklad trate – nádeje A, B
Prezentácia ostatných kategórií
Štart nádejí, kategória A, B
Ukladanie vecí do depa – žiaci
Poučenie a výklad trate – žiaci
Štart žiackych kategórií
Vyhlásenie výsledkov nádejí a žiakov
Ukladanie vecí do depa – kat. D, Dy, J, Jy
Poučenie a výklad trate – kat. D, Dy, J, Jy
Štart ostatných kategórií
Vyhlásenie výsledkov ostatných kategórií

Ceny:

Vo všetkých kategóriách získavajú prví traja pretekári vecné ceny. Finančné ceny pre
prvých päť pretekárov v absolútnom poradí v kat. M a pre prvé tri pretekárky
v absolútnom poradí v kat. Ž

Zvláštne ustanovenia:

Parkovanie je na ulici SNP a priľahlých parkoviskách Zlatých kúpeľov. Organizátori si
vyhradzujú právo na zmenu v propozíciách a organizácii pretekov. Organizátori si
vyhradzujú právo na úpravu časového rozpisu pretekov a na zlúčenie kategórií pri
nízkej účasti pretekárov v niektorej z kategórií. Zmeny budú oznámené 15 min
vopred v mieste štartu.
Vstup k bazénu iba v prezuvkách, plavecké čiapky sú povinné, zákaz konzumovať
jedlo v priestoroch bazéna aj pre hostí vo vyhradenom priestore.
Zlaté kúpele Turčianske Teplice ponúkajú pretekárom a ich rodinným príslušníkom
30% zľavu na 2 hodinový vstup do aquaparku.
Občerstvenie pre pretekárov bude pripravené v priestoroch cieľa.

Všetkým pretekárom prajeme úspešný pobyt a veľa športových a spoločenských zážitkov.

