http://www.nedele.triatlonmachac.cz/

KDY:

KDE:
Máchovo jezero, chatový tábor Preciosa - lokalita pod kopcem Borný
(Loc: 50°35'5.374"N, 14°39'45.047"E)

POŘADATELÉ:
Rodina Francke + spousta ochotných kamarádů.
Závod se koná pod záštitou TRI-CLUB Jablonec a za pomoci jeho předsedy Mgr. Davida Janaty.

PRAVIDLA:
Štafeta se skládá ze 3 závodníků, z nichž každý absolvuje právě jednu disciplínu (plavání, kolo nebo
běh) a dotykem ve vyznačeném prostoru předá štafetu dalšímu úseku.
Štafetu registruje kapitán, který zaplatí celou částku. Kapitán je povinen do přihlášky vyplnit celá
jména všech členů štafety a její název. Přihláška je platná až po zaplacení startovného.
Start štafet proběhne hromadně v 11:00h.
Startovní čísla budou k vyzvednutí v den závodu na prezentaci.
KATEGORIE:

Kategorie
MUŽI:
ŽENY:
MIX:

Označení
MMM
ZZZ
MIX

Ročník
2002 a starší
2002 a starší
2002 a starší

Disciplína
terénní triatlon
terénní triatlon
terénní triatlon

Trať
0,6 - 15 - 5 km
0,6 - 15 - 5 km
0,6 - 15 - 5 km

TRATĚ:
Plavání: Plave se v „průzračné“ vodě Máchova jezera. Touto dobou bývá průměrná teplota vody
20°C. Plavání bude probíhat v 1 okruhu.
Cyklistika: Technicky nepříliš náročná trať se zvlněným profilem. Pojedou se 2 okruhy. Cyklistická
přilba je povinná. Povrch je z 95% lesní cesta a 5% asfalt.
Běh: Běžecká trať je vedena po lesních cestách se zvlněným profilem. Běžecká část závodu bude
rovněž probíhat ve 2 okruzích.
Profily jsou ke zhlédnutí na webu akce. Tratě kopírují sobotní závod.

CENY:
První tři štafety v každé kategorii dostanou věcné ceny od našich sponzorů.

PŘIHLÁŠKY:
Elektronicky na webu www.nedele.triatlonmachac.cz nebo přes web www.czechtriseries.cz
nejpozději do 11.9.2020, včetně platby. Přihláška je platná až po zaplacení startovného!!!
Startovného uhraďte na účet 2301402459 / 2010, vedený u Fio banky. DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE
NAPIŠTE CELÉ JMÉNO ŠTAFETY, ZA KTEROU PLATÍTE.
Přihlášky na místě budou možné za zvýšené startovné.

STARTOVNÉ:

Kategorie
ŠTAFETA
ŠTAFETA

Přihláška
Předem do 11.9.
Na místě

Startovné
360,-Kč / ŠTAFETA
450,-Kč / ŠTAFETA

V ceně startovného: časomíra – ruční měření, drobné občerstvení po závodě a na trati, materiálové
zajištění, startovní číslo, ceny, rozhodčí, zvukař + DJ, pronájem prostor, pomocníci,…atd.
ČASOVÝ HARMONOGRAM:

ČASOVÝ HARMONOGRAM
9:30-10:30
10:50
11:00
13:00

Prezentace
Rozprava před závodem
HROMADNÝ START ŠTAFET
Vyhlášení výsledků

TRIKO ZÁVODU:
Triko bude možné zakoupit na místě v den závodu.
UPOZORNĚNÍ:
Každý startuje na vlastní nebezpečí, cyklistická přilba je povinná ve všech kategoriích!!! Pořadatel
neručí za ztráty či škody na majetku ani za případné újmy na zdraví. Každý startuje na vlastní
odpovědnost a po důkladném zvážení svého zdravotního stavu a fyzické kondice.
Těšíme se na vás!!! :-)

Informace k TT
Michal Francke
Tel.: +420 739 520 440
E-mail: franmic@post.cz

HLAVNÍ PARTNER ZÁVODU:

k Ubytování:
Karel Francke
Tel.: +420 602 654 326
E-mail: franckekarel@seznam.cz

