Hopman duatlon
4. ročník
Pořadatel:

TT HOPMAN SKJ Žatec (http://www.hopmantriatlon.cz/about.php)

Statut:

Veřejný závod v duatlonu

Termín:

1.5.2019

Místo konání:

Žatec, fotbalové hřiště za řekou (mapa)

Start:

Minižactvo:
Mladší žactvo:
Muži:
Ženy, Dorostenky, Dorostenci
Starší žactvo:

Prezentace:

V místě startu za řekou od 9:30 do 10:45. Starší žactvo a dospělí do 11:15.

Distance:

Muži:
Ženy:
Dorostenci, dorostenky:
Starší žactvo:
Mladší žactvo:
Minižactvo:

11:00h
11:15h
12:00h
12:15h
12:30h

5 - 21 - 5 km
2,5 - 21 - 2,5 km
2,5 - 21 - 2,5 km
1,0 - 5 - 1,0 km
0,4 - 2,5 - 0,4 km
0,2 - 0,3 - 0,2 km

Běh: zpevněná cesta a asfaltová stezka.
Cyklistika: převážně zpevněné šotolinové cesty.
Doporučujeme MTB kolo.
Limit:

120 závodníků v hlavním závodu (dorost + dospělí)

Kategorie:

Minižáci (nesoutěžně)
Mladší žáci, žákyně
Starší žáci, žákyně
Dorostenci, dorostenky
Muži, ženy

Přihlášky online:

www.hopmantriatlon.cz

ročník 2013 a mladší
A 2011-2012 B 2009-2010
A 2007-2008 B 2005-2006
A 2003-2004 B 2001-2002
A 2000-1980 B 1979 a starší

Za platnou se považuje přihláška až ve chvíli, kdy je k ní přiřazena platba.
Přihlášky na místě po termínu (dospělí, dorost) dle možnosti pořadatele za 200/150 Kč.
Konečný termín On-line přihlášky je 27. 4. 2019. Startovné pro žáky je splatné až u prezentace.

Startovné:

Dospělí:
Dorost: (15-18 let):
Žactvo: (7-14 let):
Minižactvo (0-6 let):

150 Kč / 200 Kč přihlášení na místě
100 Kč / 150 Kč přihlášení na místě
50 Kč
zdarma

Platba na účet č. 2000732761/2010, Variabilní symbol - datum narození ve formátu YYYYMMDD.
Do poznámky je nutno uvést celé jméno závodníka!
Zázemí závodu:

Kontakt:

Městské koupaliště Žatec
Občerstvení v místě centra závodu
Miroslav Urban tel.: 604 843 276, e-mail: mira.urban@atlas.cz
Filip Urban tel.: 732 349 391, email: fifa.urban@gmail.com
Hopman email: hopmantriatlon@gmail.com

Podmínky účasti v závodu:
• Závod se koná podle pravidel triatlonu ČTA a ustanovení tohoto rozpisu.
• Každý závodník prohlašuje, že je osobou starší 18ti let, případně má souhlas zákonného zástupce
s účastí při závodě.
• Každý závodník si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví
vzniklé při účasti v závodě.
• Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodů
nepředvídatelných okolností.
• Účast v závodu je na vlastní riziko.
• Na samotných závodnících leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a
schopnosti absolvovat celou vzdálenost.
• Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky. Pouze v případě extrémních podmínek
je možné, že bude opožděn nebo zrušen
• Pořadatel není zodpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu
vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním
• Veškeré fotky, rozhovory i video záběry pořízené během závodu mohou být pořadatelem
použity k vlastní propagaci bez nároku na honorář.
• Trať cyklistiky pro dorost a dospělé nebude plně uzavřena, každý účastník závodu je povinen
dodržovat pravidla silničního provozu, pokynů pořadatelů a policie. Cyklistická helma je povinná!
Bez helmy nebude povolen start v závodě.
• Účastník svým podpisem stvrzuje, že veškerým výše uvedeným rozhodnutím rozumí.

