Prunéřovský dětský triatlon
Datum, místo konání:

neděle 13.7. 2014
Areál Prunéřovského koupaliště

Start závodů:
Registrace:

- od 10:30 hodin
- od 9:30 hodin, nejpozději 30 minut před startem věkové kategorie.

Závody se konají v uzavřeném areálu Prunéřovského koupaliště.
Plavat se bude v mělké části koupaliště - hloubka vody cca 1 m. Do věkové kategorie M/Z10 (včetně) je možné
použít plavecké rukávky. Děti kategorie M/Z6 plavat nebudou – absolvují duatlon (běh-kolo-běh).
Cyklistická trasa je vedená po obvodu koupaliště, prakticky s nulovým převýšením, ale terén je travnatý, nerovný
s drny. Délka okruhu je 650 m.
Běžecký okruh je veden po okraji vlastního bazénu a měří 350 m. Terén též travnatý, místy s drny.

Věkové kategorie:
Plavání

Cyklistika

Běh

Start

M14/Z14: r. 2001 – 2000

160 m

3.250 m (5 okr.)

1.050 m (3 okr.)

10:30 hod.

M12/Z12: r. 2003 – 2002

120 m

2.600 m (4 okr.)

700 m (2 okr.)

11:00 hod.

M10/Z10: r. 2005 – 2004

80 m

1.950 m (3 okr.)

700 m (2 okr.)

11:30 hod.

M8/Z10: r. 2007 – 2006

40 m

1.300 m (2 okr.)

350 m (1 okr.)

12:00 hod.

Běh

Cyklistika

Běh

150 m

650 m (1 okr.)

200 m

M6/Z6: r. 2008 a mladší

12:15 hod.

Startovní podmínky:
Závodník je povinen nechat se označit startovním číslem. Na plavání bude startovní číslo napsáno fixou na paži a
nohu. Na kolo a běh bude startovní číslo „na gumě“ (s tímto číslem se nesmí plavat !!). Na cyklistickou část závodu
nebude vpuštěn závodník bez ochranné cyklistické přilby. Krom kategorie M6/Z6 se nesmí rodiče pohybovat po
trase závodu.
Děti budou zaregistrováni pouze za souhlasu přítomného zákonného zástupce, který souhlas stvrdí podpisem
v prezenční listině. Zákonný zástupce svým podpisem též potvrzuje, že si je vědom své odpovědnosti za případné
škody, které způsobí jeho dítě sobě, jiné osobě či okolí v průběhu této sportovní akce.
.
Závod je součástí „Poháru Peruna Junior 2014“, kdy každý závodník získá v tomto závodě standardně body za
umístnění + bonifikaci 5 bodů za účast v tomto triatlonu.
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Vyhlášení výsledků:
Slavnostní vyhlášení výsledků s předáním diplomů a medailí vítězům a vítězkám jednotlivých věkových kategorií
bude ve 13:00 hod..

Startovné (hradí se v hotovosti při registraci):
A, Při přihlášení cestou internetového formuláře do 10.7.2014 - 50 Kč
Přihlašovací formulář je dispozici na našich webových stránkách www.procorde.cz v liště „Námi
pořádané akce“ a zde záložka „Přihlášky“, nebo na stránkách Poháru Peruna o.s. v odkazu:
http://registrace.pohar-peruna.cz/
B Při přihlášení až na místě 13.7.2014 - 100 Kč

Ke startovnému je nutné počítat s uhrazením vstupného na Prunéřovské koupaliště, které je pro děti 20 Kč a pro
dospělé (tj. doprovod) 30 Kč na celý den.

Ubytování, občerstvení a parkování:
Ubytování je možné v místním kempu - rezervace u pana Křivdy, tel.: 604 744 832.
Výborné občerstvení je možné v místní restauraci.
Parkování v areálu autokempu či před koupalištěm.

Pořadatel závodu:
ProCorde s.r.o.
Ambulance preventivní kardiologie, sportovní medicíny a výživového poradenství.
Viléma Blodka 5683
430 02 Chomutov
IČ: 287 49 120 (neplátci DHP)
www.procorde.cz
mail: info@procorde.cz
tel.: 777 686 979

Ředitel závodu a hlavní kontaktní osoba: MUDr. Jan Malecha (tel.: 777 686 323).
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