
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Název závodu CZECH TRI CUP PARDUBICE 2021 

Statut závodu Pardubická série závodů Czech TRI Cupu 2021 a Pardubického plaveckého poháru 

Distancre hl. závodu 
běh 5 km  

aquathlon  500 m / 5 km (plavání / běh)  

Distance 
žákovských závodů 

běh 

500 m žáci roč. 2012 a mladší 

1.25 km žáci roč. 2010 a 2011 

2.5 km žáci roč. 2008 a 2009 

aquathlon 

50 m / 500 m (plavání / běh) žáci roč. 2012 a mladší 

125 m / 1.25 km (plavání / běh) žáci roč. 2010 a 2011 

250 m / 2.5 km (plavání / běh) žáci roč. 2008 a 2009 

Štafety 2-členné (pouze aquathlon: plavec / běžec) 

Datum 

22. dubna 2021 pouze běh 

6. května 2021 pouze běh 

20. května 2021 pouze běh (aquathlon jen v případě příznivých klim. podmínek) 

3. června 2021 běh a aquathlon 

17. června 2021 běh a aquathlon 

1. července 2021 běh a aquathlon 

15. července 2021 běh a aquathlon 

29 července 2021 běh a aquathlon 

5. srpna 2021 běh a aquathlon 

19. srpna 2021 běh a aquathlon 

2. září 2021 běh a aquathlon 

16. září 2021 pouze běh 

Místo, region Pardubice – park na Špici  
Pořadatel Czech TRI K. Team, z.s. 

Ředitel závodu Jan Taufer, +420 724 574 509, czech.kt@gmail.com  

Přihlášky Přihlášení namístě. 

COVID-19 
Závod se bude řídit aktuálně platnými opatřeními proti šíření koronaviru.  
Finální předzávodní info vždy 5 dní před každým závodem na www.czech-kt.cz a fb. 

Startovné 
Junioři a dospělí 100,- Kč 
Žáci a dorost (2004 a mladší) ZDRAMA 

předem na účet 2400505787 / 2010  
namístě pouze v hotovosti 

Prezentace 

Pardubice – park na Špici 

 

mailto:czech.kt@gmail.com
http://www.czech-kt.cz/


 

Tratě, popis 

běh  

 
Žáci 2012 běží 1x 500m okruh. 
Žáci 2010 a 2011 běží 1x 1250m okruh. 
Žáci 2008 a 2009 běží 2x 1250m okruh. 
Dorost, junioři a dospělí běží 4x 1250m okruh. 

plavání 
(AQT) 

 
Plavání všech žákovských kategorií dle pravidel ČTA (teplota vody nad 18°C). 
Plavání hl. závodu aquathlonu (500 m) ve dvou okruzích s výlezem z vody . 
Použití plaveckých neoprénů dle pravidel ČTA pro olymp. triatlon. 
Plavání je situováno 700m nad zdymadlem, proud řeky je tak minimální.  

Časový 
harmonogram 

od 16:45 
17:00 
17:02 
17:15 
17:16 
17:35 
17:38 
18:00 
18:05 

výdej st. čísel 
 
start běhu na 500 m  
 
start běhu na 1.25 km 
 
start běhu na 2.5 km 
 
start běhu na 4 km  

 
start AQT na 50 m / 500 m  
 
start AQT na 125 m / 1.25 km 
 
start AQT na 250 m / 2.5 km 
 
start AQT na 500 m / 5 km 

Ceny putovní pohár Czech TRI Cup (vítězové poháru 2021), věcné ceny  

Výsledky www.czech-kt.cz 

Parkování Parkoviště u Parku Na Špici 
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