
CZECHMAN  Kid’s  Triatlon  2015.  
Veřejný závod v triatlonu  pro žákovské kategorie. 
 
Věkové kategorie:  
8 let, 9 let , 10-11 let, 12-13 let, 14-15 let. O zařazení do kategorie rozhoduje ročník narození !  

Přihlášky: Přihláška: CZECHMAN Kid's Triatlon, 6.6.2015 

Startovné CZECHMAN Kid’s  Triatlon 100, Kč, splatné při prezentaci. 

Věkové kategorie  
 8 let, 9 let , 10-11 let, 12-13 let, 14-15 let. 

 K8 ročník 2007 

 K9 ročník 2006 

 K10 ročník 2005 – 2004 

 K12 ročník 2003 – 2002 

 K14 ročník 2001 – 2000 
 
O zařazení do kategorie rozhoduje ročník narození! 
  

Tratě, distance (plavání-cyklistika-běh) 

 K8, K9, K10: 100m-2km-800m  

 K12, K14: 300m-6km-2000m  
 

Předpokládaný časový harmonogram  
Sobota 6. Června 2015 

8:00- 8:45   prezentace, výdej startovních čísel  
8:15 - 8:50   ukládání věcí do depa dle čísel  
8:55 - 9:05   příprava účastníků závodu kat. Z8, Z9 a Z10 na start, vyklad trati  
9:10   start kat. Z8, Z9 a Z10  
9:50   předpokládaný čas posledního závodníka kat. Z8, Z9 a Z10  
10:00 - 10:10  příprava účastníků závodu kat. Z12 a Z14 na start, výklad trati  
10:10   start kat. Z12 a Z14  
10:50   předpokládaný čas posledního závodníka kat. Z12 a Z14  
10:50 - 11:30  vyklizení prostoru depa  

   slavnostní vyhlášení výsledků  

Organizace a průběh závodů:  

Prezentace (8:00 - 8:45) 
Každý závodník bude u prezentace zapsán na startovní listinu, obdrží elektronický čip pro měření času, startovní 
číslo na kolo, číslo na běh, včetně podrobného popisu, jak připnout čip a startovní čísla, dále pak informace k 
organizaci závodu.  
 
Ukládání věcí do depa (8:10-8:50 ): 
V prostoru depa bude pro každého závodníka vyznačeno místo pro uložení kola a ostatních věcí (boty, helma, 
event. oblečení atp.). Závodníci všech věkových kategorií si v této době uloží své věci na své místo do depa.  
Výklad tratí, rozprava (8:55 pro kat Z8, Z9 a Z10, 10:00 pro kat Z12 a Z14):  

Všichni závodníci se nejpozději 10. min před startem shromáždí v prostoru startu, kde jim bude vysvětlena trať 
a průběh závodu.  

Start závodu 



     9:10   kategorie K8, K9, K10 -100m/2km/800m 
 10:10   kategorie K12 a K14 - 300m/6km/2000m 
 
Pozor - na cyklistické části závodu správně připevněná přilba povinná!! Rovněž i správně připevněný čip a 
startovní číslo. Jaká-koliv pomoc závodníkům během závodu ze strany jejich doprovodu je zakázaná, stejně 
jako vstup do prostoru tratí a depa! 
 
Vyhlášení výsledků :  
V každé vyhlašované kategorii, tj. kat. K8, K9, K10, K12 a K14 budou slavnostně vyhlášení první tři nejlepší 
chlapci a děvčata, zároveň jim budou předány věcné ceny.  
 

Pozn. k plavecké části: Bezpečnost bude zajištěna profesionální vodní záchrannou službou. Teplota vody bývá 
v tomto ročním období již bohatě nad 20°C, tady – žádný strach z plavání! V případě, že teplota vody bude 
nižší než 18°C, plavání se ruší a závod proběhne jako duatlon.  

Pořadatel si vyhrazuje právo změn oproti tomuto rozpisu v případě nepředvídatelných okolností. 


