TERÉNNÍ DUATLON ŠTOKY 2016
Místo: Štoky – Kraj Vysočina
Areál přírodního koupaliště a horního fotbalového hřiště
GPS: 49°30'3.877"N, 15°34'59.654"E
Termín
neděle 22. května 2016
Pořadatel
Tréninková skupina 168 Triatlon Štoky
Jiří Juřička, Jiří Beránek, triatlon.stoky@seznam.cz
Ředitel závodu
Jiří Juřička
Tratě a vzdálenosti
Benjamínci
150 m běh – 150 m kolo
Žáci a žákyně 1, 2
0,5 km běh – 1,2 km kolo – 0,5 km běh
Žáci a žákyně 3
1 km běh – 3 km kolo – 1 km běh
Žáci a žákyně mladší
1 km běh – 3 km kolo – 1 km běh
Žáci a žákyně starší
1,5 km běh – 3 km kolo -1,5 km běh
Junioři, dospělí, štafety
3 km běh – 15 km MTB – 3 km běh
Tratě vedou po lesních a polních cestách v okolí štockého hřiště, Hanesova a Petrovického
mlýna
Důležité upozornění: všichni se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Děti do 15 let pouze v
doprovodu dospělé osoby. Ve všech kategoriích povinná cyklistická přilba.
Kategorie
Benjamínci
7 let a méně ročníky 2009 a mladší
1 – žáci, žákyně
8 let
2008
2 – žáci žákyně
9 let
2007
3 – žáci, žákyně
10–11 let
2006–2005
Žáci a žákyně mladší
12–13 let
2004–2003
Žáci a žákyně starší
14–15 let
2002–2001
Dorostenci, dorostenky
16–17 let
2000–1999
Junioři, juniorky
18–19 let
1998–1997
Muži
M20, M40, M50, M60
Ženy
Ž20, Ž40, Ž50, Ž60
Štafety
Přihlášky
Přihlášky k závodu posílejte elektronicky na e-mailovou adresu triatlon.stoky@seznam.cz
Přihlásit se je možné i na místě v den závodu, nejpozději však 30 min před startem kategorie.
Startovné
Benjamínci, žactvo 1, 2, 3 do 11 let 0,- Kč
Žactvo mladší/starší 10,- Kč
Hlavní závod: 100,- Kč (štafety 1 člen) pro předem přihlášené do 13. 5. 2016.
Přihlášky na místě: 125,- Kč.
Platba pouze při prezentaci!
Startovným se rozumí služby poskytnuté pořadatelem v souvislosti s organizací závodu.
Ceny - první tři závodníci v každé vypsané kategorii obdrží věcné ceny.
Časový program - neděle 22. 5. 2016
od 08:30 prezentace
9:30 start kategorie Benjamínci a hned poté vyhlášení
10:00 start kategorie žáci/žákyně 1, 2
10:30 start kategorie žáci/žákyně 3, mladší žáci/žákyně
11:00 start kategorie starší žáci/žákyně, dorost
12:00 start kategorie junioři, dospělí
13:30 vyhlášení výsledků Štockého duatlonu

