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Milí priatelia športu a triatlonu, srdečne Vás všetkých pozývame na naše preteky určené pre širokú športovú verejnosť. 

Robíme tieto preteky pre Vás zo srdca a so snahou vytvoriť príjemnú rodinnú atmosféru. 

ORGANIZAČNÝ 

VÝBOR 

 Martin Vrba TONA Beach Šurany 

 Andrej Jacko traťový komisár 

 Anikó Ozoráková kancelária pretekov 

USPORIADATEĽ TONA Beach Šurany a Triatlonový klub Nové Zámky z poverenia STÚ 

MIESTO TONA Beach Šurany, mapa 

DÁTUM 10.7.2016 – nedeľa  Akvatlon Šurany 

10.9.2016 – sobota, Triatlon Hurbanovo 

SÚŤAŽNÝ 

VÝBOR 

 Miroslav Ozorák športový riaditeľ pretekov 

 Jozef Jurášek technický delegát STÚ 

 Anikó Ozoráková hlavný rozhodca STÚ 

INFO/ KONTAKT Na webovej stránke 3fest.tknz.sk, Miro Ozorák, miroslav.ozorak@tknz.sk, tel.:+421904139673 

KATEGÓRIE / 

OBJEMY      

Kategória Vek Rok nar. Súťaž 

Nádeje A chlapci / dievčatá      –  9          – 2007   100 m  plávanie –    500 m beh 

Nádeje B chlapci / dievčatá 10 – 11 2006 – 2005   100 m  plávanie –    500 m beh 

Mladší žiaci / žiačky 12 – 13 2004 – 2003   200 m  plávanie –  1000 m beh 

Starší žiaci / žiačky 14 – 15 2002 – 2001   400 m  plávanie –  2000 m beh 

Dorastenci, Dorastenky  16 – 17 2000 – 1999 1000 m  plávanie –  5000 m beh 

Juniori, Juniorky  18 – 19 1998 – 1997 1000 m  plávanie –  5000 m beh 

Elite muži, ženy 20 – 39 1996 – 1977 1000 m  plávanie –  5000 m beh 

Veteráni 1 40 – 49 1976 – 1967 1000 m  plávanie –  5000 m beh 

Veteráni 2 50 – 59 1966 – 1957 1000 m  plávanie –  5000 m beh 

Veteráni 3 60 –  1956 a starší 1000 m  plávanie –  5000 m beh 

Veteránky 1 40 – 54 1976 – 1962 1000 m  plávanie –  5000 m beh 

Veteránky 2 55 –  1961 a staršie 1000 m  plávanie –  5000 m beh 

Fit muži 16 – 2000 a starší   400 m  plávanie –  2000 m beh 

Fit ženy 16 – 2000 a staršie   400 m  plávanie –  2000 m beh 
 

PRIHLÁŠKY / 

ŠTARTOVNÉ 

Prihlášky: on-line na 3fest.tknz.sk, do 7.7.2016 20:00, výnimočne na mieste  

Deti, žiaci:   5 € – úhrada na účet alebo v hotovosti pri prezentácii 

Ostatní: 10 € – úhrada na účet alebo v hotovosti pri prezentácii 

Úhrada prevodom na účet IBAN: SK2609000000000240794372, BIC: GIBASKBX, na platbe 

uveďte VS pridelený počas prihlasovania a do poznámky uveďte meno, priezvisko a rok 

narodenia prihláseného pretekára. Platby posielajte najneskôr do 7.7.2016. Po tomto termíne je 

možné uhradiť štartovné v hotovosti pri prezentácii. Pretekári s uhradeným štartovným na účet 

majú prednosť na prezentácii. 

Odhlášky: možné do 9.7.2016 10:00, vopred zaplatené štartovné na účet bude do 1 týždňa po 

konaní pretekov vrátené na účet, z ktorého prišla platba. Po tomto termíne štartovné 

nevraciame.  

CENY Medaila a diplom pre všetky kategórie.  

POPIS TRATÍ Plávanie: v prírodnom štrkovisku TONA, nádej a mladší žiaci 1x200m okruh, starší žiaci 

2x200m okruhy s výbehom, ostatní 2x500m okruhy s výbehom. 

Beh: na asfaltovej poľnohospodárskej ceste okruh tam a spať, nádeje A,B 1x500m, mladší žiaci 

1x1000m okruh, starší žiaci 2x1000m okruhy, ostatní 3x1667m okruhy. 

Mapky tratí budú k dispozícii na web stránke 3fest.tknz.sk a pri prezentácii.  
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UBYTOVANIE Individuálne, organizátor nezabezpečuje. 

ČASOVÝ 

PROGRAM 

Nedeľa 10.7.2016    Šurany, prírodné kúpalisko TONA Beach 

  7:50 – 10:50  prezentácia, pre každú kategóriu končí 30 min. pred štartom 

  9:10 –   9:20  otvorené depo pre kategórie nádeje A,B 

  9:20   poučenie, výklad tratí, predstavenie pretekárov – nádeje A,B 

  9:30   ŠTART 100m / 500m nádeje A,B – chlapci a dievčatá 

  9:40 –   9:50  otvorené depo von: nádeje, dnu: ml. žiaci 

  9:50   poučenie, výklad tratí, predstavenie pretekárov – nádeje a ml. žiaci 

10:00   ŠTART 200m / 1000m nádeje a mladší žiaci / žiačky 

10:10 – 10:20  otvorené depo von: ml. žiaci, dnu: st. žiaci a Fit 

10:20   poučenie, výklad tratí, predstavenie pretekárov – st. žiaci a Fit 

10:30   ŠTART 400m / 2000m starší žiaci / žiačky a Fit 

10:50 – 11:10  otvorené depo von: st. žiaci a Fit, dnu: ostatní 

11:10   poučenie, výklad tratí, predstavenie pretekárov – st. žiaci a Fit 

11:20   ŠTART 1000m / 5000m ostatní 

11:50 – 12:30  otvorené depo von: ostatní 

12:30   Vyhlásenie výsledkov 

VŠEOBECNÉ 

USTANOVENIA 

 Preteká sa a do Slovenského pohára sa boduje podľa platných pravidiel, súťažného poriadku 

2016,  zverejnených na stránke STÚ. 

 Každý pretekár príde osobne na prezentáciu z dôvodu popisu čísla na telo. 

 Depo: vstup do depa majú povolení iba pretekári, aj pre detské kategórie. Všetok športový 

materiál si pretekári uložia do pripravených košíkov resp. vyhradených priestorov, výnimkou 

môžu byť iba tenisky na beh.  

 Štartovné číslo bude písané na telo – ramená a nohy. 

 Každý pretekár sa pretekov zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť, bez akýchkoľvek nárokov na 

organizátora. Prihlásením na preteky resp. prevzatím štartovného čísla resp. zaplatením 

štartovného pretekár potvrdzuje túto skutočnosť. 

 Každý pretekár preberá zodpovednosť za škodu spôsobenú na majetku alebo na zdraví voči 

tretím osobám aj za škodu na zdraví a majetku spôsobenú sebe samému. 

 Každý pretekár musí mať vyhovujúci zdravotný stav umožňujúci zvládnuť preteky. 

 Parkovanie: je povolené iba na miestach na to určených, popri tratiach pretekov je zakázané. 

 Vyhadzovanie okuliarov a plaveckých čiapok po doplávaní je zakázané, tento materiál si 

pretekár ukladá do svojho košíka v depe. 

 Vyhadzovanie odpadkov z občerstvenia je zakázané pozdĺž celej trate pretekov, povolené je 

iba v priestore občerstvovacej stanice na behu a do 50m za ňou. 

 Akékoľvek porušenie pravidiel triatlonu alebo ustanovení v týchto propozíciách bude 

potrestané penalizáciou. 

 Časy budú merané čipovou technológiou, za stratu čipu resp. jeho neodovzdanie po dobehnutí 

do cieľa je pretekár uhradiť cenu čipu (tá sa pohybuje v rozmedzí od 20–40€, podľa typu čipu). 

 Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu v propozíciách a v organizácii pretekov. Účastníci 

budú o takejto zmene oboznámení v dostatočnom predstihu, minimálne 15 minút pred štartom. 

Príjemný pobyt v Šuranoch na TONA Beach, veľa športových a spoločenských zážitkov Vám prajú 

Organizátori. 
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