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Propozície pre CHALLENGESAMORIN MIDDLE DISTANCE 
(otvorené preteky) 

 
 

Názov udalosti CHALLENGESAMORIN MIDDLE DISTANCE 

 
 
 
 

Organizátor 

X-BIONIC® SPHERE a. s. 
Dubová 33/A, 931 01 Šamorín, Slovak 
Republic thechampionship@challenge-
family.com 

 
CHALLENGEFAMILY GmbH 
Werner-von-Siemens-Straße 27 
92224 Amberg, Germany 
thechampionship@challenge-family.com 

Dátum a miesto konania, 
cestovné informácie 

29. august, 2021 Šamorín, Slovensko 
Pre informácie o doprave na 
miesto konania, navštívte: 
www.thechampionship.de 

 
 
 

Oprávnenosť k účasti 

Účastníci podujatia môžu štartovať iba v prípade, že majú: 
a) licenciu svojej národnej triatlonovej federácie alebo 
b) dennú licenciu 
Dennú licenciu je možné zakúpiť na mieste preteku na registrácii za 10€ 
Všetci účastníci sú povinní podpísať na registrácii formulár o účasti na 
pretekoch na vlastnú zodpovednosť “Dohoda o zbavení zodpovednosti a 
odškodnení“ ("Release and Waiver of Liability and Indemnification 
Agreement") 

CHALLENGESAMORIN	MIDDLE	
DISTANCE	
SAMORIN	2021	Propozície	

Odstránené:  

Odstránené:  
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Age groups 

TM/TW 18 age 18 to 24 
TM/TW 25 age 25 to 29 
TM/TW 30 age 30 to 34 
TM/TW 35 age 35 to 39 
TM/TW 40 age 40 to 44 
TM/TW 45 age 45 to 49 
TM/TW 50 age 50 to 54 
TM/TW 55 age 55 to 59 
TM/TW 60 age 60 to 64 
TM/TW 65 age 65 to 69 
TM/TW 70 age 70 to 74 
TM/TW 75 age 75 to 79 
TM/TW 80 age 80 to 84 
TM = triathlete male / TW = triathlete female. 
Číslo za skratkou označuje vekovú skupinu. 

Kategórie ● jednotlivec 
● štafeta 

 
 
 

 
 

Súťažiaci (atléti) V súlade s predpismi ITU, MUSÍ mať pretekár v deň pretekov dovŕšených 
minimálne 18rokov veku. 

 
Štafetové tímy 

Každý pretekár MUSÍ mať pretekár v deň pretekov dovŕšených 
minimálne 18rokov veku. 
Každý štafetový tím sa skladá z plavca, cyklistu a bežca. 
Tímy môžu byť v zložení: iba muži, iba ženy, mixes muži aj ženy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Štartovné 

 

Registrácia od 01.04.2021 
289.00€ / jednotlivec 

399.00€/ štafeta 
(* faktúru vystaví poskytovateľ online registračných služieb; na požiadanie) 
 
Štartovné ďalej zahŕňa: 

• darčeky pre pretekárov 
• vstup na Pasta Party 
• plavecká čiapka, občerstvenie počas a po preteku 
• riadenie dopravy 
• bezpečnostná služba, 
• lekárska služba, 
• medaila, 
• finišerské tričko, 
• masáže, 
• finišerský certifikát, 
• online výsledky, 
• výsledky štafiet, 
● rozhodcovia a anti-doping. 

Spôsob platby • Registrácia je možná iba online; platba je realizovateľná iba platobnou 
kartou. 
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Ďalšie náklady 

Poskytovateľ online registrácie si účtuje dodatočných 7,5% z celkového 
registračného poplatku; tento poplatok pokrýva všetky poplatky za platbu 
kartou, ako aj dodatočné náklady na medzinárodné bankové transakcie 
 

10,00 EUR za dennú licenciu pre všetkých účastníkov bez licencie národnej 

federácie. 

PASTA PARTY 
• pre všetkých účastníkov je účasť na PASTA PARTY v cene štartovného.,  
• pre sprievod sú lístky k dispozícii:  

a) 15.00€ /kus v rámci online registrácie 
b) 15.00€ /kus v registračnom office na mieste  

• Vstup pre deti do 12 rokov zdarma. 

 
 

Registrácia 

Registrovať sa je možné iba online na webe www.thechampionship.de 
Akékoľvek bankové poplatky a poplatky za online registračné služby znáša 
účastník. 

Registrácia sa končí v nedeľu 20. augusta 2021 23:59 (miestny čas) 
Registrácia na mieste nie je možná. 
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Ďalšie informácie týkajúce sa 
registrácie 

Organizátor je oprávnený zamietnuť registráciu bez udania dôvodu (tzv. 
Zmluvná Sloboda). 
Ak existuje oprávnený dôvod (napr. že účastník narúša preteky), má 
organizátor vyhradené právo následného zrušenia registrácie a vylúčenie 
účastníka pretekov bez nároku na finančné odškodnenie. 

Okrem toho, v prípade porušenia pravidiel má organizátor vždy právo 
diskvalifikovať účastníkov po konzultácii s rozhodcami pretekov. Ďalší dôvod 
zrušenia registrácie je uvedený v Dohode. 

Výmena štartovných čísel medzi účastníkmi je zakázaná.  V prípade 
akéhokoľvek porušenia bude obom účastníkom udelený celoživotný zákaz 
účasti na všetkých ďalších podujatiach CHALLENGEFAMILY. 

 
 
 
 

Zrušenie registrácie 

Registráciu je možné zrušiť len prostredníctvom formulára Withdrawal Form 

naa webe www.thechampionship.de, alebo emailom na 

thechampionship@challenge-family.com 
a) zrušenie registrácie do 31.01.2021: 50% vrátenie ceny registrácie 

b) zrušenie registrácie do 29.02.2021: 30% vrátenie ceny registrácie 

c) po 1. marci 2021 nebudú registračné poplatky vracané  

Na zrušenie registrácie v rámci stanovených storno podmienok nie je potrebné 

udanie dôvodu ani lekárska správa. 

Po zrušení registrácie nie je možné previesť štartovné na inú osobu 
alebo závod. 
 

Prevod registrácie z jedného účastníka na druhého je možný iba do 1. marca 

2021. Na prevod registrácie ste povinní tak urobiť na  

thechampionship@challenge-family.com a uviesť dôvod prevodu. Povolenie 

prevodu podlieha vyhodnoteniu zo strany organizátora. Po 1. marci nebude 

prijatý žiadny prevod. 

Za žiadnych okolností nie je možné preniesť vašu registráciu do nasledujúcich 

rokov. 

Na odložené registrácie sa nevzťahujú žiadne storno podmienky.  
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Pravidlá 

CHALLENGESAMORIN sa riadi pravidlami a nariadeniami Medzinárodnej 
triatlonovej únie (ITU). 

https://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_competition-
rules_2019.pdf  

 
Výnimky: 

● Drafting zóna na CHALLENGESAMORIN je 20m dlĺžky (predné 
koleso vedúceho atléta k prednému kolesu predbiehajúceho atléta) a 
široké 3 m. 

● V prípade, že atlét vojde do drafting zóny so zámerom predbiehania, 
musí tak urobiť do 40sekúnd 

● Rodiny športovcov môžu prekročiť cieľovú čiaru so športovcom. 

 
 
 

Vzdialenosti / 
Detaily trate 

Plávanie 1,9km (1 okruh): 
● Swim start: Dunaj 
● Warm-up je hneď vedľa štartu 
● Odhadovaná teplota vody 16-18°C 
● Dunaj- otvorený tok 

 Bicykel 90 km (1 okruh): 
● Drafting je zakázaný! Draftovacia zóna počas 

CHALLENGESAMORIN je dlhá 20 m (predné koleso vedúceho atléta 
k prednému kolesu predbiehajúceho atléta) a široká 3 m. 

● V prípade, že atlét vojde do drafting zóny so zámerom predbiehania, 
musí tak urobiť do 40sekúnd 

● Trest za drafting (modrá karta) sa trestá 5min v penalty boxe. 
● Blokovanie je zakázané! Trest za blokovanie (žltá karta) sa trestá 

1min v penalty boxe. 
● Na cyklotrati sú pravidlá cestnej premávky záväzné! 
● Občerstvovacia stanica každých 25 km 
● Všetci jazdci sú povinní nosiť cyklistické prilby 

 
Beh 21,1km (3 okruhy): 

● Povrch- dlažba, asfalt, piesková plocha (kompaktný podklad 
používaný v parkurových a koňských dostihoch) 

● Trasa označená pre pretekárov - začiatok každého kilometra 
● Merané GPS 
● Občerstvovacia stanica každých 5km 

 

Časové limity /Cut-off 
Časové limity /Cut-off  
Plávanie: 1 hodina 00 minút 
Plávanie+bicykel: 5 hodín 30 minút 
Plávanie+bicykel+beh: 8 hodín 00 minút 

Časomiera Každý účastník pretekov dostane od organizátora čip na meranie času, 
ktorý je po pretekoch povinný pri bike check-oute odovzdať, a až potom si 
prevezme bicykel. 
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Sanitačné zabezpečenie 

Toalety sú umiestnené na začiatku plávania, pri transition zóne a v cieli. 
Sprchovacie zariadenia sú k dispozícii v aquatic® sphere (LETNÝ VSTUP) 

 
 
 
 
 
 
 

Občerstvenie a nápoje 

Občerstvovacie stanice sú vždy lokalizované v rovnakých vzdialenostiach a 
občerstvenie aj nápoje uložené v rovnakom poradí: 

● cyklistická trať: každých 25 km 
● bežecká trať: každých 5 km 
● finish zóna 
● účastníci si môžu priniesť vlastné jedlo a pitie a požiadať 

sprevádzajúce osoby, aby odovzdali jedlo a pitie v špeciálnej oblasti 
na špeciálnej občerstvovacej stanici (iba na bežeckej časti). 
Špeciálna občerstvovacia stanica je označená na mape behu 
Organizátor pretekov nenesie zodpovednosť za nápoje a 
občerstvenie podané na špeciálnej občerstvovacej stanici. 

 
Podrobnosti týkajúce sa občerstvovacích staníc a jedál a nápojov, ktoré sa na 
nich ponúkajú, sú uvedené v Race Regulations 

  
Čas začiatku a ukončenia 

Štart pretekov je o 10:30 
Cieľová zóna (finish line) zatvára : v závislosti od posledného, max o 14:00 
*podlieha možnej zmene zo strany organizátora 

 
 
 

Vyzdvihnutie dokumentov ku 
štartu 

Štvrtok 27.augusta medzi 15:00 hod. a 18:00 hod 
Piatok 28.augusta medzi 09:00 a 18:00 hod. 
Sobota, 30. mája od 09:00 a 11:00 hod. 
* Podrobné informácie budú nasledovať niekoľko týždňov pred pretekmi 

Pozor: Pre urýchlenie procesu preberania dokumentov si prosím pripravte 
doklad totožnosti a štartové číslo. 

 
 
 

Check-in a check-out bicyklov a 
transition bags 

Check in: Sobota 28.augusta pri reštaurácii Farrier´s v x-bionic® sphere 
medzi 9:00-12:00hod.. 

 

BIKE CHECK-IN V NEDEĽU NEBUDE MOŽNÝ! 
Athletes Bags check in je v nedeľu 29.augusta od 6:30 do 9:00  

 
Bike a Bag check out: nedeľa 29.augusta medzi 16:00 a 19:30 

 Brífing pre pretekárov JE POVINNÝ: Briefing pre pretekárov 
vekových skupín bude upresnený 

* Podrobné informácie budú nasledovať niekoľko týždňov pred pretekmi 

Odovzdávanie cien Slávnostné odovzdávanie cien CHALLENGESAMORIN sa bude konať 
29.augusta o 19:30 v sale Victory 
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Prize money pre 
profesionálnych atlétov 

 V týchto pretekoch nie je profesionálna kategória a teda ani finančné ceny. 

 
 

Nefinančné ceny 
(individual a štafeta) 

Každý účastník ako aj všetci účastníci štafetových tímov, ktorí v časovom 
limite prekročí finish, obdrží finisherské tričko a medailu. 
 

 
 

Špeciálne ceny 
(individual a štafeta) 

Účastníci, ktorí dosiahnu 1. až 3. miesto v každej vekovej skupine (ženy a 
muži), dostanú trofeje. 
Tímy alebo štafety, ktoré sa umiestnia na 1. až 3. mieste (ženské, mužské a 
zmiešané) dostanú trofeje. 
Najlepší 3 finalisti každej vekovej skupiny budú kvalifikovaní na 
THECHAMPIONSHIP 2021. 

Osobná zodpovednosť 
účastníkov za technickú 
bezpečnosť výstroje 

Každý účastník je zodpovedný za technickú bezpečnosť svojho 
výstroja a musí sa ubezpečiť, že je v súlade s pravidlami. 

Záverečné ustanovenia Triatlony sa budú konať v naplánovanom termíne, bez ohľadu na prevládajúce 
poveternostné podmienky. 
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 Organizátor triatlonu si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel, predpisov, 
umiestnení a načasovania triatlonu. 
 
Pre hladký beh udalosti, účastníci budú pravidelne oboznámený s novinkami 
a zmenami. 

Organizátori si vyhradzujú právo na vykonanie núdzového plánu v 
záujme bezpečnosti pretekárov. Zároveň nepreberajú zodpovednosť za 
akékoľvek možné následky alebo dopady vyplývajúce z vykonávania 
plánu. Ak núdzový plán zostane v platnosti, organizátor má právo zrušiť 
podujatie bez vrátenia účastníckych poplatkov za registráciu. 
 

Akýkoľvek spor bude posúdený a vyriešený Výborom rozhodcov. Organizátor 
triatlonu poskytne výklad pravidiel v prípade sporných otázok a všetci 
súťažiaci sú počas celého triatlonu riadení a viazaní pokynmi organizátora. Je 
dôležité, aby všetci súťažiaci uznávali zásadu FAIR PLAY počas triatlonov a 
aby svojim správaním neohrozovali seba ani nikoho iného, kto by sa ich 
zúčastnil. 
Organizačný výbor vrátane dobrovoľníkov budú sledovať priebeh pretekov a 
správanie pretekárov počas pretekov a porušenie pravidiel bude mať za 
následok diskvalifikáciu. 
 

Akékoľvek protesty musia byť predložené komisii rozhodcov buď do dvoch 
hodín od vylúčenia zo súťaže, alebo najneskôr do dvoch hodín po skončení 
podujatia. Za predloženie protestu je potrebné zaplatiť poplatok 50 €, ktorý 
bude vrátený, ak bude protest uznaný, ale v prípade neúspešnej výzvy si ho 
organizátor pretekov ponechá. 

Pri používaní verejných ciest počas závodu sa účastníci budú riadiť pokynmi 
organizátora a pokynmi polície. Akékoľvek nedodržanie týchto pravidiel bude 
mať za následok okamžitú diskvalifikáciu súťažiaceho. Riaditeľ pretekov a 
rozhodcovia trás majú právo diskvalifikovať ktoréhokoľvek pretekára s 
okamžitým účinkom. 

Počas celého triatlonu dodržiavajte pravidlá premávky. Aj keď je trasa 
uzavretá pre premávku, nezabudnite poskytnúť prvú pomoc, prístup polície a 
vozidiel organizátora. 

 
Pretekári, ktorí spadnú z bicyklov, musia prejsť na stranu cesty, aby neohrozili 
ostatných jazdcov. 

Záchranná služba a zdravotnícky personál organizátora majú spôsobilosť 
vyhodnotiť stav každého súťažiaceho a rozhodnúť sa o jeho schopnosti 
pokračovať v pretekoch. Ich rozhodnutie je konečné. Pokiaľ zdravotná služba 
neumožňuje účastníkovi pokračovať, budú vylúčení zo závodu. 

 
Používanie akýchkoľvek liekov proti bolesti, drog zvyšujúcich výkon alebo 
dopingových metód je zakázané. Organizátor triatlonu má právo kedykoľvek 
testovať pretekárov na prítomnosť zakázaných látok. Pozitívny test znamená 
okamžitú diskvalifikáciu. 
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Tieto triatlony sa riadia pravidlami Medzinárodnej triatlonovej únie. 

Každé rozhodnutie pretekára o odstúpení zo závodu by malo byť oznámené 
komisárovi trate čo najskôr. 

Počas triatlonu nebude môcť súťažiaci používať mobilné telefóny, 
prehrávače MP3, alebo iné typy týchto zariadení. 

Pretekári nemajú dovolené súťažiť s obnaženou vrchnou časťou tela, alebo 
bez košele. Štartovacie čísla musia zostať viditeľné počas celého triatlonu. 

 
Každý súťažiaci sa zaväzuje riadiť vopred určenou trasou a vo svojom 
vlastnom záujme zostať na vyznačenej trase. 

Vyhadzovanie odpadov je možné iba na príslušne označených “littering” 
zónach. 

Organizátor má právo na úpravu pravidiel a podmienok. 

 
V prípade výskytu okolností vyššej moci, prípadne výskytu okolností, ktoré 
z objektívnych dôvodov neumožňujú organizáciu podujatia, alebo okolností 

ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a zdravie súťažiacich a to všetko za 

splnenia predpokladu, že súťažiaci odmietne návrh organizátorov na presun 

termínu udalosti (podujatia) najneskôr o 1 rok, má súťažiaci nárok na vrátenie 

70% z ceny registrácie (štartovného). 

 
 

Všeobecné podmienky: http://www.thechampionship.de/race-information/waiver-rules/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


