Vialleman 2020
Majstrovstvá SR v strednom triatlone
3. kolo Slovenského pohára v dlhom triatlone

11. júl 2020
Partneri podujatia:

Organizátor:

ŠK Delfín Nitra

Štatút podujatia: z poverenia STÚ Majstrovstvá SR v strednom triatlone
3. kolo Slovenského pohára v dlhom triatlone
Dátum:

sobota 11. júl 2020

Miesto:

Bátovce, priehrada Lipovina

Kategórie:

Muži el. (2000–1981), Ženy el. (2000–1981)
Veteráni 1 (1980–1971), Veteránky 1 (1980–1971)
Veteráni 2 (1970–1961), Veteránky 2 (1970 a staršie)
Veteráni 3 (1960 a starší)
Štafety (ja-ty-on, zmiešané)

Trate:

plávanie 1,9 km (2x kolo s výbehom)
cyklistika 90 km (3x cez Bohunice, Uhliská, Pukanec, Devičany)
beh 21,1 km (4x kolo smer Žemberovce a späť)

Štartovné:

55 € do 31. marca
65 € do 30. júna
75 € na mieste
platí pre jednotlivcov aj štafety
štartovné uhradiť na účet s číslom SK3809000000005078480879
a do poznámky uviesť meno pretekára/štafety
štartovný balíček zahŕňa štartové číslo, čip, užitočný predmet na
bicykel, finisherskú medailu (v cieli), tričko, darček z regiónu

Prihlášky:

https://triathlon.services.maind.sk

Ceny:

prvé 3 miesta v kategóriách vecné ceny
prvé 3 miesta pre registrovaných členov STÚ medaily z M-SR
prvé 3 štafety (absolútne) vecné ceny
absolútne poradie finančné odmeny
Muži 500 – 300 – 200 – 100 – 50 €
Ženy 200 – 100 – 70 €

Súťažný výbor:

Pavol Peciar – riaditeľ pretekov
ostatní členovia budú doplnený po zasadnutí VV STÚ

Program podujatia:

8:00–10:00 prezentácia
9:00–10:30 otvorené depo
11:00 štart (limit na dokončenie: 7 hodín od štartu)
18:00 vyhlásenie výsledkov

Kontakt:

WEB: www.vialleman.sk, FB: Vialleman
MAIL: ppeciar@yahoo.com, TEL: 0905527445

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 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 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.

Mapy tratí:
plávecká časť (2x 950 m s výbehom)

cyklistická časť 3x 30 km (spolu cca 900 výškových m)

bežecká časť 4x 5 km

občerstvovačky na obrátkach

