Preteky olympijských nádejí (žiaci, dorast, junior)
Hurbanovo
Slovenský pohár v triatlone všetky kategórie
18.7.2015 – sobota
Fit triatlon ( 0,35 – 12 – 1,5 )

Šport 2000 triatlon / 4.ročník

M-SR detský triatlon ( 0,1 – 2 – 0,5 )

Milí priatelia triatlonu, srdečne Vás všetkých pozývame na naše preteky určené pre širokú športovú verejnosť.
Tento rok bude podujatie obohatené o medzinárodné Preteky olympijských nádejí žiakov, dorastu a juniorov.
Užijete si srdečnú rodinnú atmosféru a preteky, kde si to „svoje“ nájde každý bez ohľadu na vek a výkonnosť.
ORGANIZAČNÝ Mgr. Ildikó Basternáková
Mgr. Roland Hulko
VÝBOR
Ján Štefánik
Zsolt Fazekas
Anikó Ozoráková

primátorka mesta Hurbanovo, riaditeľka pretekov
odd. reg. rozvoja Hurbanovo
koordinátor
traťový komisár
kancelária pretekov

USPORIADATEĽ Mestský úrad Hurbanovo a Triatlonový klub Nové Zámky z poverenia STÚ
MIESTO Hurbanovo, štrkovisko Bohatá, mapa: 47.891974,18.193849
DÁTUM 18.7.2015 – sobota, Preteky olympijských nádejí (P.O.N.), Šport 2000 triatlon
19.7.2015 – nedeľa sprievodné podujatie – Akvatlon Šport 2000 v Šuranoch
SÚŤAŽNÝ
VÝBOR

Miroslav Ozorák
Marián Czina
Silvia Švecová

športový riaditeľ pretekov
technický delegát STÚ
hlavný rozhodca STÚ

INFO Aktuality na webovej stránke 3fest.tknz.sk
KONTAKT Miroslav Ozorák, miroslav.ozorak@tknz.sk, tel.:+421904139673
KATEGÓRIE / Preteky Olympijských Nádejí: prihláška
Kategória
Vek
OBJEMY /
14 – 15
ŠTARTOVNÉ starší žiaci / žiačky
Dorastenci, Dorastenky
16 – 17
Juniori, Juniorky
18 – 19

(štartovné 15€ prihlásení do 8.7.2015 / 20€ potom)
Rok nar.
Súťaž
400m – 8km – 2km
2001 – 2000
700m – 18km – 4,5km
1999 – 1998
700m – 18km – 4,5km
1997 – 1996

Reprezentácie národných zväzov budú podávať oficiálne prihlášky prostredníctvom STÚ.
Ostatní pretekári z týchto vekových skupín budú pretekať spolu s reprezentáciami krajín v rámci
súťaže Pretekov olympijských nádejí. Všetky ustanovenia o prihláškach a štartovnom pre
starších žiakov platia ako pre súťaž žiakov. Individuálne prihlášky zadávajte cez prihlasovací
formulár. Všetci pretekári s platnou licenciou STÚ budú bodovať do Slovenského pohára.
Šprint triatlon: prihláška
(štartovné 20€ prihlásení do 8.7.2015 / 25€ potom)
700 m plávanie – 18 km cyklistika – 4,5 km beh
Kategória
Vek
Rok nar.
Súťaž
Elite muži, ženy
bez rozdielu veku
Slovenský pohár
Age Group 20+ muži
20 – 24
1995 – 1991
Age Group 25+ muži
25 – 29
1990 – 1986
Age Group 30+ muži
30 – 34
1985 – 1981
Slovenský pohár AG
Age Group 35+ muži
35 – 39
1980 – 1976
Slovenský pohár AG
Age Group 40+ muži
40 – 44
1975 – 1971
Slovenský pohár AG
Age Group 45+ muži
45 – 49
1970 – 1966
Slovenský pohár AG
Age Group 50+ muži
50 – 54
1965 – 1961
Slovenský pohár AG
Age Group 55+ muži
55 – 59
1960 – 1956
Slovenský pohár AG
Age Group 60+ muži
60 –
1955 a starší
Slovenský pohár AG
Age Group 20+ ženy
20 – 29
1995 – 1986
Age Group 30+ ženy
30 – 39
1985 – 1976
Slovenský pohár AG
Age Group 40+ ženy
40 – 49
1975 – 1966
Slovenský pohár AG
Age Group 50+ ženy
50 –
1965 a staršie
Slovenský pohár AG
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Fit triatlon: prihláška
(štartovné 15€ vopred prihlásení / 20€ prihlásení na mieste)
350 m plávanie – 12 km cyklistika – 1,5 km beh
Kategória
Vek
Rok nar.
Súťaž
Age Group 16+ muži
16 – 29 1999 – 1986
Preteky budú hodnotené aj do
Slovenského pohára podľa
Age Group 30+ muži
30 – 39 1985 – 1976
pravidiel v súťažnom poriadku.
Age Group 40+ muži
40 – 49 1975 – 1966
Víťaz získa 50 bodov, boduje
Age Group 50+ muži
50 – 59 1965 – 1956
prvých 60 pretekárov.
Age Group 60+ muži
60 –
1955 a starší
Samostatná súťaž pre účastníkov
Age Group 16+ ženy
16 – 29 1999 – 1986
z okresov Nové Zámky a Komárno,
Age Group 30+ ženy
30 – 44 1985 – 1971
hodnotená bez rozdielu veku o titul
Age Group 45+ ženy
45 –
1970 a staršie majstra okresu.
Detský a žiacky triatlon: prihláška (štartovné 10€ vopred prihlásení do 8.7.2015 / 15€ potom)
Kategória
Vek
Rok nar.
Súťaž
chlapci / dievčatá
100m–2km–0,5km
do 11 rokov
– 2004
(kategórie Nádej)
zvlášť kategória detí s výškou do 130cm
mladší žiaci / žiačky 12 – 13
2003 – 2002 200m–4km–1km Slovenský pohár
Rodinné družstvá – 2 až 4 - členné:
(bez štartovného)
1.člen je kapitánom a ostatní členovia musia byť k nemu vo vzťahu: manželka, manžel, matka,
otec, sestra, brat, dcéra, syn, vnučka, vnuk, starý rodič. Rozhoduje priemerný čas členov tímu s
úpravou času (vynásobením koeficientom) podľa objemov/vzdialeností absolvovaného triatlonu :
detský(100-2-0,5) x5,5 ; ml.žiaci(200-4-1) x3,5 ; st.žiaci(400-8-2) x1,9 ; šprint(700-18-4,5) x1,0 ;
Fit(350-12-1,5) x1,7 a následnou penalizáciou koeficientom x1,1 pre 2-členné a bonifikáciou
koeficientom x0,9 pre 4-členné tímy. Príklady výpočtu časov sú na stránke 3fest.tknz.sk.
PRIHLÁŠKY / Prihlášky: on-line na 3fest.tknz.sk, výnimočne na mieste (za prirážku 10€).
20 € – prihlásení online vopred do 8.7.2015, potom 25€
ŠTARTOVNÉ / Šprint:
kategórie dorast a junior 15 € – prihlásení online vopred do 8.7.2015, potom 20€
PLATBY
Deti, žiaci: 10 € – prihlásení online vopred do 8.7.2015, potom 15€
Obyvatelia mesta Hurbanovo, ktorí sa prihlásia vopred online do 8.7.2015, neplatia
štartovné na detský a žiacky triatlon.
Fit:
15 € – prihlásení online vopred do 15.7.2015, prihlásení na mieste 20€
Obyvatelia mesta Hurbanovo, ktorí sa prihlásia vopred online do 15.7.2015,
neplatia štartovné na Fit triatlon.
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 14.7.2015. Po tomto termíne
je možné uhradiť štartovné v hotovosti pri prezentácii.
Pretekári bez platnej licencie STÚ platia navyše poplatok 2€ (pre žiakov je to 1€) za jednodňovú
licenciu, podľa aktuálne platného registračného poriadku STÚ.
ŠTARTOVNÝ Každý pretekár dostane štartový balíček s nasledovným obsahom: tričko (iba prihlásení do 8.7.),
BALÍČEK lístok na jedlo a nápoj, štartové číslo na bicykel (na sedlovku), 3x štartové číslo na prilbu
(dopredu na pravý aj ľavý bok), v cieli účastnícku medailu.
V cieli bude pre pretekárov pripravená bohatá občerstvovacia stanica.
CENY Finančné odmeny: 380 EUR v šprint triatlone v absolútnom poradí
Muži abs. poradie: 100 – 70 – 40 – 20 – 10
Ženy abs. poradie: 70 – 40 – 20 – 10
Absolútne poradie bude zostavené zlúčením výsledkov z P.O.N. na tratiach šprint triatlonu
(kategórie dorast a junior) spolu s výsledkami šprint triatlonu.
Medaila, diplom a symbolické vecné ceny: všetky ostatné kategórie
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POPIS TRATÍ Plávanie: šprint 2x350m okruhy s výbehom, fit 1x350m okruh, deti 1 okruh 100m, ml. žiaci
1x200m okruh, st. žiaci 2x200m okruhy s výbehom.
Cyklistika: po uzatvorenej štátnej ceste 2.triedy, rovina, okruhy tam a spať. Šprint 3x6km, fit
2x6km, deti 1x2km, ml. žiaci 1x4km, st. žiaci 2x4km.
Beh: v okolí štrkoviska – asfalt / poľná cesta. Šprint 3x1,5km okruh, fit 1x1,5km okruh, deti
1x500m, ml. žiaci 1x1km, st. žiaci 2x1km okruhy tam a spať.
UBYTOVANIE Ubytovňa SPŠ stavebnej v Hurbanove, ul. A. Fesztyho 31: Cena 8,30€. Bunkový systém 2x4posteľové izby s vlastným soc. zariadením. Strava plná penzia 12€. Záväzné prihlášky poslať
najneskôr do 3.7.2015 na ubytovanie@tknz.sk, prihlášky po termíne nemusia byť akceptované.
Prednostnú možnosť ubytovania majú reprezentačné výpravy P.O.N., potom je ubytovanie
prideľované podľa termínu záväznej prihlášky.
VŠEOBECNÉ  Preteká sa a do Slovenského pohára sa boduje podľa platných pravidiel, súťažného poriadku
2015, zverejnených na stránke STÚ.
USTANOVENIA
 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, výnimkou môžu byť iba tenisky na beh.
Bicykel vkladáme kolesom do stojanu, pred cyklistikou zadným a po cyklistike predným.
 Štartovné čísla: budú na bicykel na sedlovku, na prilbu a na gumičku, pred príchodom do depa
si nalepte čísla na bicykel a prilbou. Číslo na gumičke nie je povinné nosiť počas cyklistickej
časti, povinné je iba na bežeckú časť a musí byť umiestnené vpredu pred výbehom z depa.
 Preteká sa na uzatvorených tratiach, pretekári musia dodržiavať pravidlá cestnej premávky.
 Jazda v háku je povolená pre všetky kategórie.
 Každý pretekár musí mať prilbu vyhovujúcu predpisom STÚ, ktorú musí mať nasadenú a
upevnenú na hlave počas cyklistickej časti a bicykel vo vhodnom technickom stave.
 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.
 Príjazd a odjazd počas priebehu pretekov bude zakázaný, v smere od obce Imeľ počas cyklistickej časti a v smere od štátnej cesty č.64 počas bežeckej časti. Overte si deň pred pretekmi
na web stránke pretekov aktuálne informácie ohľadom harmonogramu príjazdov.
 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 100m za ňou, na cyklistike smerom vpravo
tesne pred otočkou pri depe, t.j. na 6.km, 12.km a 18.km.
 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.
ČASOVÝ Piatok 17.7.2015 Hurbanovo, štrkovisko Bohatá
prezentácia všetkých kategórií
PROGRAM 16:00 – 19:00
20:00
P.O.N. brífing v Ubytovni SPŠ stavebnej v Hurbanove
Využite prezentáciu deň vopred, vyhnete sa tak stresom a čakaniu v radoch pri prezentácii v deň
pretekov!
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ŠPRINT TRIATLON – P.O.N. KATEGÓRIE DORAST A JUNIOR
7:00
– 8:20
prezentácia na šprint triatlon – P.O.N, dorast a junior kategórie
8:20
– 8:50
otvorené depo pre šprint triatlon – P.O.N, dorast a junior kategórie
8:50
poučenie, výklad tratí, predstavenie pretekárok P.O.N. šprint triatlonu ženy
9:00
ŠTART ŠPRINT TRIATLONU P.O.N ŽENY (dorastenky a juniorky)
9:20
poučenie, výklad tratí, predstavenie pretekárov P.O.N. šprint triatlonu muži
9:30
ŠTART ŠPRINT TRIATLONU P.O.N MUŽI (dorastenci a juniori)
cca 9:55
príchod víťazky šprint triatlonu do cieľa
cca 10:20
príchod víťaza šprint triatlonu do cieľa
10:30 – 11:00 odobratie bicyklov z depa po šprint triatlone P.O.N.
10:50
Vyhlásenie výsledkov šprint triatlonu P.O.N.
ŠPRINT TRIATLON – SL.POHÁR MUŽI, ŽENY A FIT TRIATLON
9:30 – 11:20 prezentácia na šprint triatlon – muži, ženy, prezentácia na fit triatlon
11:00 – 11:45 otvorené depo pre šprint triatlon – muži, ženy a fit triatlon
11:50
poučenie, výklad tratí, predstavenie pretekárov šprint triatlonu muži
12:00
ŠTART ŠPRINT TRIATLONU Sl.pohár MUŽI
12:15
poučenie, výklad tratí, predstavenie pretekárov šprint triatlonu ženy a fit tri.
12:25
ŠTART ŠPRINT TRIATLONU Sl.pohár ŽENY a FIT TRIATLONU
cca 12:50
príchod víťaza šprint triatlonu do cieľa
cca 13:00
príchod víťaza fit triatlonu do cieľa
cca 13:20
príchod víťazky šprint triatlonu do cieľa
13:20 – 14:00 odobratie bicyklov z depa po šprint a fit triatlone
13:50
Vyhlásenie výsledkov šprint triatlonu – muži, ženy a FIT triatlonu
Vyhlásenie absolútneho poradia šprint triatlonu – muži, ženy
DETSKÝ, ŽIACKY TRIATLON
12:30 – 14:30 prezentácia na detský a žiacky triatlon, P.O.N žiaci
14:00 – 14:40 otvorené depo pre detský a žiacky triatlon
14:50
poučenie, výklad tratí, predstavenie pretekárov - detský triatlon
15:00
ŠTART DETSKÉHO TRIATLONU
cca 15:10
príchod víťaza/ky detského triatlonu do cieľa
hneď po dobehnutí posledného nasleduje štart ďalšej kategórie
15:15
poučenie, výklad tratí, predstavenie pretekárov - mladší žiaci
cca 15:20
ŠTART MLADŠÍ ŽIACI a ŽIAČKY
cca 15:35
príchod víťaza/ky mladších žiakov do cieľa
16:00
ŠTART P.O.N. STARŠIE ŽIAČKY
16:05
ŠTART P.O.N. STARŠÍ ŽIACI
cca 16:30
príchod víťaza/ky P.O.N. do cieľa
16:30 – 17:00 odobratie bicyklov z depa po detskom a žiackych triatlonoch
17:00
Vyhlásenie výsledkov detského a žiackych triatlonov
Nedeľa 19.7.2015

Šurany, prírodné kúpalisko TONA Beach

AKVATLON ŠPORT 2000
200m plávanie – 1km beh
400m plávanie – 2km beh
1000m plávanie – 5km beh

Slovenský pohár žiakov, kategórie deti a mladší žiaci/ky
Slovenský pohár žiakov, kategórie starší žiaci/ky
Slovenský pohár v akvatlone všetky kategórie
M-SR kategórií od 40 rokov (ženy V a muži V1,V2)

Príjemný pobyt v Hurbanove, veľa športových a spoločenských zážitkov Vám prajú
Organizátori.

