CITY AQUATHLON
I. ročník
Nedeľa, 5. 4. 2020

ŠTATÚT:

Slovenský pohár žiakov 2020 v akvatlone, vyhlasovaný Slovenskou
triatlonovou úniou.

MIESTO:

Plaváreň Štiavničky, Banská Bystrica

USPORIADATEĽ:

New-wave multisport

SÚŤAŽNÝ VÝBOR:

Riaditeľ pretekov
Hlavný rozhodca
Technický delegát

Filip Kristl
VV STÚ
VV STÚ

KATEGÓRIE /OBJEMY: kategórie platné pre rok 2020
Nádeje C (2013 a mladší)
25 m plávanie - 125 m beh
Nádeje B (2011-2012)
50 m plávanie - 250 m beh
Nádeje A (2009- 2010)
100 m plávanie - 500 m beh
Mladší žiaci / žiačky (2007-2008)
200 m plávanie - 1 km beh
Starší žiaci / žiačky (2005-2006)
400 m plávanie - 2 km beh
Dorastenci, Dorastenky (2003-2004) 1000 m plávanie - 5 km beh
Juniori, Juniorky (2001-2002)
1000 m plávanie - 5 km beh
Elite muži, ženy (1981-2000)
1000 m plávanie - 5 km beh
Veteráni /veteránky 1 (1971-1980)
1000 m plávanie - 5 km beh
Veteráni/veteránky 2 (1970 a starší) 1000 m plávanie - 5 km beh
Hobby muži, ženy (2004 a starší)
400 m plávanie - 2 km beh
PRIHLÁŠKY:

Prihlášky: online na STÚ do 30. 3. 2020
V prihláške treba uviesť aj predpokladaný čas zaplávania danej trate

ŠTARTOVNÉ:

úhrada cez platobnú bránu STÚ
Nádeje A/B/C, mladší a starší žiaci 10€
ostatné kategórie
18€
V štartovom balíčku je vstup na plaváreň a občerstvenie

TRATE:

Plávanie: v 50 m bazéne, v samostatných rozplavbách. Rýchle
rozplavby po 2 pretekároch na dráhe, pomalé po 3 aviac pretekároch.
Štart je z vody, kotúľové obrátky sú povolené. Pri 2 plavcoch na dráhe
jeden pláva stále na pravej polovici dráhy, druhý na ľavej polovici.
Vodiaca čierna čiara na dne určuje stred dráhy, ktorá je v tomto
prípade hranicou. Pri 3 a viac plavcoch na dráhe plávajú pretekári za
sebou dookola, v protismere hodinových ručičiek. Organizátor si
vyhradzuje právo upraviť si počty pretekárov v dráhe. Plavecké čiapky
sú povinné.
Beh: areál Plavárne na Štiavničkách

KONTAKT:

Filip Kristl, tel. č. 0915 972 223

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
Nedeľa, 5. 4. 2020, Krytá plaváreň Štiavničky, Banská Bystrica
PLÁVANIE
07:00 - 08:00
prezentácia-výdaj čipov
08:30
štart najmladších kategóríí, po každej kategórii bude
5 minút
prestávka, rozplávanie bude prebiehať
priebežne
BEH
Gundersenovou metódou podľa časov z plávania, štart najmladšej
kategórie cca 45 minút od ukončenia plaveckej časti, medzi
kategóriami prestávka 5-10 minút (všetky časy aj prestávky sú
orientačné)
VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV:
cca 1 hodinu po dobehnutí posledného pretekára
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
° Plaváreň: Žiadame všetkých pretekárov, aby sa správali podľa
domáceho poriadku plavárne.
° Parkovanie: areál plavárne
° Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu v propozíciách a v
organizácii pretekov. Účastníci budú o takejto zmene oboznámení v
dostatočnom predstihu, minimálne 10minút pred štartom.
° Pretekár súhlasí s časovým harmonogramom pretekov, ktoré sú
uvedené v propozíciách. Ak sa pretekár umiestni na stupňoch víťazov
a nezúčastní sa slávnostného vyhodnotenia pretekov, stráca nárok na
finančnú (príp. vecnú cenu).
° 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
a 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.
Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na
zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu propozícií v prípade
dohody s technickým delegátom a hlavným rozhodcom podujatia.

Prihlásením na preteky ako pretekár :
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.
Organizátor prehlasuje, že v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o ukončenie
spracúvania údajov, budú jej osobné údaje vymazané v lehote 30 dní od doručenia odvolania
súhlasu. Vyhlasujem, že som sa zoznámil/a s poučením o spracovaní osobných údajov.

