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Milí priatelia triatlonu, srdečne Vás všetkých pozývame na naše preteky obohatené o Fit triatlon. Môžete sa tešiť  

na príjemnú rodinnú atmosféru a preteky, kde si to „svoje“ nájde a užije každý bez ohľadu na vek a výkonnosť. 

ORGANIZAČNÝ 

VÝBOR 

 JUDr. Margita Zemková primátorka mesta Hurbanovo, riaditeľka pretekov 

 Ján Štefánik koordinátor 

 Mgr. Roland Hulko odd. reg. rozvoja Hurbanovo 

 Zsolt Fazekas traťový komisár 

 Anikó Ozoráková kancelária pretekov 

USPORIADATEĽ Mestský úrad Hurbanovo a Triatlonový klub Nové Zámky z poverenia STU 

MIESTO Hurbanovo, štrkovisko Bohatá, mapa: 47.891974,18.193849 

DÁTUM 19.7.2014 – sobota 

SÚŤAŽNÝ 

VÝBOR 

 Miroslav Ozorák športový riaditeľ pretekov 

 Milan Slovák technický delegát STÚ 

 Marián Czina hlavný rozhodca 

INFO  

KONTAKT 

Aktuality na webovej stránke 3fest.tknz.sk 

Miroslav Ozorák, miroslav.ozorak@tknz.sk, tel.:+421904139673 

KATEGÓRIE / 

OBJEMY / 

ŠTARTOVNÉ 

Šprint triatlon: prihláška  (štartovné 15€ vopred prihlásení do 10.7.2014 / 20€ potom) 

700 m  plávanie –  18 km  cyklistika –  4,5 km  beh 

Kategória Vek Rok nar. Súťaž 

Dorastenci, Dorastenky  16 – 17 1998 – 1997 Slovenský pohár  

Juniori, Juniorky  18 – 19 1996 – 1995 Slovenský pohár  

Elite muži, ženy bez rozdielu   veku M-SR, Slov. pohár  

Age Group 30+ muži 30 – 34 1984 – 1980 Slovenský pohár  

Age Group 35+ muži 35 – 39 1979 – 1975 Slovenský pohár  

Age Group 40+ muži 40 – 44 1974 – 1970 Slovenský pohár  

Age Group 45+ muži 45 – 49 1969 – 1965 Slovenský pohár  

Age Group 50+ muži 50 – 54 1964 – 1960 Slovenský pohár  

Age Group 55+ muži 55 – 59 1959 – 1955 Slovenský pohár  

Age Group 60+ muži 60 –  1954 a starší Slovenský pohár  

Age Group 30+ ženy 30 – 39 1984 – 1975 Slovenský pohár  

Age Group 40+ ženy 40 – 49 1974 – 1965 Slovenský pohár  

Age Group 50+ ženy 50 –  1964 a staršie Slovenský pohár  

Fit triatlon: prihláška  (štartovné 10€ vopred prihlásení / 15€ prihlásení na mieste) 

350 m  plávanie –  12 km  cyklistika –  1,5 km  beh 

Kategória Vek Rok nar. Súťaž 

Age Group 16+ muži 16 – 29 1998 – 1985 Preteky budú hodnotené aj do 
Slovenského pohára podľa 
pravidiel v súťažnom poriadku. 
Víťaz získa 75 bodov. 
 
Samostatná súťaž pre účastníkov 
z okresov Nové Zámky a Komárno, 
hodnotená bez rozdielu veku. 

Age Group 30+ muži 30 – 39 1984 – 1975 

Age Group 40+ muži 40 – 49 1974 – 1965 

Age Group 50+ muži 50 – 59 1964 – 1955 

Age Group 60+ muži 60 –  1954 a starší 

Age Group 16+ ženy 16 – 29 1998 – 1985 

Age Group 30+ ženy 30 – 44 1984 – 1970 

Age Group 45+ ženy 45 –  1969 a staršie 

 

http://maps.google.com/maps?daddr=Hurbanovo%2C%20%C5%A1trkovisko%20Bohat%C3%A1%2C%20Ime%C4%BEsk%C3%A1&hl=sk&ie=UTF8&sll=47.891802,18.19484&sspn=0.007899,0.01929&geocode=FXHF2gIdup0VAQ&t=h&mra=mr&z=16
http://3fest.tknz.sk/
mailto:miroslav.ozorak@tknz.sk
http://3fest.tknz.sk/index.php/prihlasky-startovne/sprint
http://3fest.tknz.sk/index.php/prihlasky-startovne/fit
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Detský a žiacky triatlon:  prihláška  (štartovné 7€ vopred prihlásení do 10.7.2014 / 10€ potom) 

Kategória Vek Rok nar. Súťaž 

chlapci / dievčatá do 11 rokov    – 2003 
100m–2km–0,5km 
zvlášť kategória detí s výškou do 130cm 

mladší žiaci / žiačky 12 – 13 2002 – 2001 200m–4km–1km Slovenský pohár 

starší žiaci / žiačky 14 – 15 2000 – 1999 400m–8km–2km Slovenský pohár 

Rodinné družstvá – 2 až 4 - členné: (bez štartovného) 

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 / 

ŠTARTOVNÉ 

Prihlášky: on-line na 3fest.tknz.sk, alebo na mieste (za prirážku 5€).  

Šprint: 15 € – prihlásení online vopred do 10.7.2014, potom 20€ 

Deti, žiaci:   7 € – prihlásení online vopred do 10.7.2014, potom 10€

 Obyvatelia mesta Hurbanovo neplatia štartovné na detský a žiacky triatlon. 

Fit: 10 € – prihlásení online vopred, prihlásení na mieste 15€ 

 Obyvatelia mesta Hurbanovo neplatia štartovné na Fit triatlon. 

Úhrada v hotovosti pri prezentácii. Pretekári bez platnej licencie STÚ platia navyše poplatok 2€ 

(pre žiakov je to 1€) za jednodňovú licenciu, podľa registračného poriadku STÚ. 

CENY Finančné odmeny: 500 EUR v šprint triatlone v absolútnom poradí 

Muži abs. poradie: 120 – 80 – 50 – 30 – 20 – 10  Ženy abs. poradie: 80 – 50 – 30 – 20 – 10 

Vecné ceny: všetky ostatné kategórie 

POPIS TRATÍ Plávanie: šprint 2x350m okruhy s výbehom, deti 1 okruh 100m, ml. žiaci 1x200m okruh, st. žiaci 

2x200m okruhy s výbehom, fit 1x350m okruh. 

Cyklistika: po uzatvorenej štátnej ceste 2.triedy, rovina, okruhy tam a spať. Šprint 3x6km, deti 

1x2km, ml. žiaci 1x4km, st. žiaci 2x4km, fit 2x6km. 

Beh: v okolí štrkoviska – asfalt / poľná cesta. Šprint 3x1,5km, deti 1x500m, ml. žiaci 1x1km, st. 

žiaci a fit 1x1,5km okruhy. 

UBYTOVANIE Ubytovňa SPŠ stavebnej v Hurbanove, ul. A. Fesztyho 31: Cena 8,30€. Bunkový systém 2x4-

posteľové izby so soc. zariadením. Možnosť stravy (R:1,71€ / O:3,37€ / V:2,37€), celkový počet 

stravníkov musí byť min. 30. Záväzné prihlášky poslať do 3.7.2014 na stub@spsstav.edu.sk, 

prihlášky po termíne nemusia byť akceptované. 

VŠEOBECNÉ 

USTANOVENIA 

 Preteká sa podľa platných pravidiel, súťažného poriadku 2014 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, 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. 

http://3fest.tknz.sk/index.php/prihlasky-startovne/ziaci
http://3fest.tknz.sk/index.php/kategorie
http://3fest.tknz.sk/index.php/prihlasky-startovne
http://www.triathlon.sk/index.php/dokumenty-mainmenu-46/registrany-poriadok-mainmenu-49
http://www.levneubytovani.net/ubytovani/skola-hurbanovo.htm
mailto:stub@spsstav.edu.sk?subject=Ubytovanie%20Triatlon%20Hurbanovo%206.7.2013
http://www.triathlon.sk/index.php/dokumenty-mainmenu-46/pravidla-mainmenu-48
http://www.triathlon.sk/index.php/dokumenty-mainmenu-46/suany-poriadok-mainmenu-51
http://www.triathlon.sk/
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 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 cyklis-

tickej 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. 

 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 

PROGRAM 

Piatok 18.7.2014    Hurbanovo, štrkovisko Bohatá 

16:00 – 19:00  prezentácia všetkých kategórií 

Využite prezentáciu deň vopred, vyhnete sa tak stresom a čakaniu v radoch pri prezentácii v deň 

pretekov! 

 

Sobota 19.7.2014    Hurbanovo, štrkovisko Bohatá 

ŠPRINT TRIATLON – MSR ŽENY,   FIT TRIATLON 

7:00 – 8:20  prezentácia na šprint triatlon – ženy, prezentácia na fit triatlon 

8:20 –  8:50  otvorené depo pre šprint triatlon – ženy a fit triatlon 

8:50   poučenie, výklad tratí, predstavenie pretekárok MSR šprint triatlonu ženy 

9:00   ŠTART ŠPRINT TRIATLONU MSR ŽENY 

9:20   poučenie, výklad tratí, predstavenie pretekárov fit triatlonu 

9:30   ŠTART FIT TRIATLONU 

cca   9:55  príchod víťazky šprint triatlonu do cieľa 

cca 10:05  príchod víťaza fit triatlonu do cieľa 

10:30 –  11:00  odobratie bicyklov z depa po šprint triatlone a fit triatlone 

10:50   Vyhlásenie výsledkov šprint triatlonu – ženy  a fit triatlonu 

 

ŠPRINT TRIATLON – MSR MUŽI 

  9:30 – 11:20  prezentácia na šprint triatlon – muži  

11:00 –  11:45  otvorené depo pre šprint triatlon – muži  

11:45   poučenie, výklad tratí, predstavenie pretekárov 

12:00   ŠTART ŠPRINT TRIATLONU MSR MUŽI 

cca 12:50  príchod víťaza šprint triatlonu do cieľa 

13:20 –  14:00  odobratie bicyklov z depa po šprint triatlone 

13:50   Vyhlásenie výsledkov šprint triatlonu – muži 

  

DETSKÝ, ŽIACKY TRIATLON 

12:30 –  14:30  prezentácia na detský a žiacky triatlon 

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 

   hneď po dobehnutí posledného nasleduje štart ďalšej kategórie 

15:15   poučenie, výklad tratí, predstavenie pretekárov - mladší a starší žiaci 

cca 15:25  ŠTART MLADŠÍ ŽIACI 

cca 15:30  ŠTART STARŠÍ ŽIACI 

   štart kategórie starší žiaci bude 5 min. po štarte kategórie mladší žiaci 

16:10 –  16:50  odobratie bicyklov z depa po detskom a žiackom triatlone 

17:00   Vyhlásenie výsledkov detského a žiackych triatlonov 

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

Organizátori. 

http://3fest.tknz.sk/

