HÁZMBURK X OFFROAD TRIATHLON 2017
16. ročník veřejného amatérského terénního triatlonu

Datum konání:

sobota, 5. srpna 2017

Start závodu:15:00 hod
Místo konání:

hradní zřícenina Házmburk (Libochovice, Ústecký kraj)

a) start + první depo („plavání/kolo“) - retenční nádrž Klapý (společný sjezd
závodníků z místa prezentace a cíle v cca 14:30 hod)
b) prezentace + cíl + druhé depo („kolo/běh“) - parkoviště kiosek U Drtiče v
podhradí (nad obcí Klapý) – cca 1km od Libochovic (okres Litoměřice, Ústecký
kraj)
Upozornění a prosba:
Pohybujeme se z části v chráněném (turisticky hojně navštěvovaném) území, proto
dodržujte veškeré pokyny a doporučení, nepoškozujte přírodu a jezděte výhradně po
vyznačené trase. Na veřejných komunikacích dbejte zvýšené opatrnosti a dodržujte
veškerá pravidla silničního provozu (jede se za otevřeného provozu). Ochranná
přilba pro trasu kola je povinná!
Pořadatel:
BIKE & TRIATLON TEAM Libochovice – občanské sdružení (dále jen BTT), Čechova
832, 411 17 Libochovice, č. účtu: 94 – 3419480297/0100, Komerční banka)
INFORMACE PRO ZÁVODNÍKY
Podmínky:
Každý účastník startuje dobrovolně a výhradně na vlastní nebezpečí, a to za plného
silničního provozu. Pro eventuální případy jakýchkoli nenadálých událostí (zranění,
úraz apod.) písemně před startem potvrzuje, že nebude uplatňovat eventuálně žádné
nároky odškodnění vůči další osobě či pořadateli. Každý je bez výhrady povinen řídit
se uvedenými propozicemi a pokyny, proplavat (resp. projet a proběhnout) všemi
kontrolami a dodržet celou trasu závodu HXT, mít předepsaným způsobem
upevněno číslo, a na hlavě mít plnou cyklistickou ochrannou přilbu po celou dobu
průběhu cyklistické části závodu HXT. V cíli je povinen umožnit určit či nahlásit číslo
a jméno. V případě nedodržení výše uvedeného bude okamžitě diskvalifikován!
Vyhrazeno je také právo na změnu trasy v případě nepředvídatelných přírodních či
technických okolností.

Přihlášky:
· Přihlásit se mohou jen osoby, kterým je v uvedený den 18 let a více.
· Mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.
· Mladší 15 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce a
zároveň v jeho osobním doprovodu.
Přihlášku možno podat:
1. pouze prostřednictvím internetu – a to výhradně vyplněním příslušného formuláře
2. určení členové BTT Libo a VIP osoby kdykoli před i v den závodu - bez nutnosti
avíza přihlášek a platby startovného
Pozor – nebude-li platba za startovné převedena na účet pořadatele nejdéle do
31.7., bude se brát tato přihláška jako neplatná (proto po přihlášce zaplaťte prosím
co možná nejdříve).
Seznam přihlášených bude průběžně aktualizován na internetu
Kategorie kód
Jednotná – bez rozdílu věku a pohlaví MCELK
ženy (bez rozdílu věku)
ZENY
nejstarší účastník
NEJST
nejmladší účastník
NEJML
nejčastěji startující účastník
NEJC
Další dílčí VĚKOVÉ kategorie vypsány v souladu s pravidly Krále Středohoří
Tedy: do 18 let, 19-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 a více let - přesnou specifikace
jednotlivých ročníků (dle data narození) naleznete na: www.kralstredohori.cz.
Uzávěrka přihlášek: nejpozději do 31.7. (včetně). POZOR - v tento den musí být
nejpozději vyplněna přihláška a SOUČASNĚ zaplaceno startovné (doklad o
zaplacení raději vzít s sebou k prezentaci v den závodu). Přihlášky po uvedeném
datu se zpravidla již dále žádné nepřijímají! Veďte to v patrnosti.
STARTOVNÉ
Komerční banka Litoměřice, číslo účtu: 94-3419480297 / 0100
(variabilní symbol: rodné číslo, zpráva pro příjemce: JMÉNO A PŘÍJMENÍ)
Speciální (jednotné) a včasné:
200,- Kč – včasné (vyplněná přihláška + připsání peněz na účet do 31.7.).
Ve výjimečných případech (po konzultaci a schválení ředitele závodu) až v den
konání přímo u prezentace v den závodu (za 400,- Kč – a s nejistotou nároku na
upomínkový předmět a startovní tašku). A dále zároveň s tím, že v tomto případě
není nijak zaručena jistota přijetí – tuto variantu proto raději příliš nedoporučujeme!!
Možné způsoby platby:
1. složením hotovosti osobně u některého ze členů BTT (bude vystaven doklad)
2. bankovním převodem
V případě neúčasti se startovné nevrací
Zároveň je vyhrazeno právo pořadatele omezit účast na počet cca 120 lidí.

Startovné zahrnuje:
Lékařskou a zdravotní službu (ošetření, lékař + zajištění odvozu do nemocnice)
Veškerý organizační servis
Měření časů a zpracování výsledků elektronickou časomírou („čipová technologie“) a
následné vyhodnocení v místě cíle (spolu s postupným vytištěním výsledků do cca
90 min od doběhnutí posledního účastníka) + zaslání výsledků v SMS zprávě
Veškerý technický servis
Zajištění pitného režimu v průběhu závodu a občerstvení v cíli (párek + pivo)
Startovní číslo a upomínkový suvenýr + tašku v případě včasného přihlášení
PREZENTACE V DEN STARTU – v místě prezentace (Drtič - obec Klapý)
Časový program:
cca 12 - 14 hodin
cca 14:15 hodin
cca 15:00
cca 16:15
cca 17:00

prezentace
výklad, rozprava
start hlavního závodu HXT
předpokládaný dojezd prvních závodníků HXT
vyhlášení výsledků, vítězů a oceněných

Informace o trasách disciplín závodu:
Závod vede po lesních, polních a asfaltových cestách v okolí hradu Házmburk





Plavání (cca 500m): v retenční nádrži Klapý (kvalita vody vyhovující, teplota
cca 20 – 23 stupňů, užití neoprenu bez omezení), start + cíl v prostoru hráze
Horské kolo (cca 18km): depo plavání/kolo (pod hrází) – směrem do Klapý –
vpravo mezi pole – kapsa, zpět směrem k silnici na Libo – vpravo po silnici na
Křesín – vlevo směr Jiřetín - sjezd pod Jiřetín – přes hlavní silnici pod
Házmburk – dále k vodárně - podél sadu vlevo od vodárny nahoru do kopce
pod „Václavák“ – vlevo pod Drtič – vpravo kolem Drtiče mírně nahoru zpět na
„Václavák“ – mírně vlevo po vrstevnici nad sadem - sjezd podél sadu až do
Slatiny – vlevo na hlavní silnici mírně do kopce směr Sedlec – vpravo k
větrolamu – vlevo + vpravo zpět na hlavní silnici na Sedlec – vlevo před vsí do
kopce k sadu pod hrad nad Sedlecem – vpravo podél sadu mírně s kopce –
vlevo mírně do kopce podél sadu až nad „japkárnu „ nad Klapý – vpravo sjezd
na hlavní silnici – vlevo po hlavní silnici do Klapého – u kostela vlevo do kopce
k Drtiči – cíl kola – depo kolo/běh (značeno růžovou barvou a fáborky)
Běh (cca 5km): výběh od Drtiče směr nad Klapým – seběh k Podhoře –
vpravo kolem Podhory k rohu sadu – vpravo prudký výběh po cestě až na
rozcestí pod „varhanami“ – kolem Varhan po cestě výběh až k hradní bráně –
vrchol hradu: kontrola + otočka – seběh kolem „varhan“ zpět na rozcestí –
prudce vpravo seběh nad sad nad Slatinou – po cestě mírně z kopce na
„Václavák“ – dále seběh vpravo po cestě k Drtiči – cíl HXT (značeno růžovou
barvou a fáborky)

MAPY (včetně specifikací) najdete na sociálním profilu BTT Libochovice
a na webu www.kralstredohori.cz (záložka HXT)

START:
sobota 5. srpna 2017, v 15 hodin, prostranství (přírodní parkoviště u kiosku Drtič), v
podhradí Házmburku (nad obcí Klapý, cca +km od Libochovic)
Závodníci se samostatně přemístí včas na místo startu k retenční nádrži (cca 1km z
kopce), z místa prezentace společně v 14:30 hodin.
CÍL:
totožné prostranství přírodního parkoviště u kiosku Drtič
Dbejte všech pokynů v případě parkování svými vozy (nezbytná nutnost zachování
průchodnosti lokality pro triatlon!
Příp. odstoupení ze závodu je startující povinen ihned ohlásit jakýmkoli způsobem
(např. zástupci BTT) a následně dočasně odevzdat startovní číslo.
Ceny (věcné+upomínkové):






první tři ve vyhlašovaných kategoriích
první tři v absolutním pořadí
nejstarší účastník
nejmladší účastník
nejčastěji statující účastník

Předání cen je podmíněno osobní účastí oceněných na vyhlášení vítězů!
PROTESTY lze podat pouze písemně ihned po dojezdu do cíle, nejpozději však do
30 minut po vyhlášení (vyvěšení) neoficiálních výsledků, a to při složení 500,- Kč
pořadateli (v případě zamítnutí poplatek propadá ve prospěch pořadatele).
Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu živelné pohromy nebo epidemie
(povodeň, kulový blesk, slintavka, kulhavka, klusavka atd.), startovné se nevrací.
Doporučujeme individuální úrazové pojištění a pojištění zodpovědnosti za škody
způsobené druhým osobám na území ČR.
UBYTOVÁNÍ příp. po dohodě, individuální, případně lze doporučit:
V blízkosti závodu: restaurace, hotel, plavecký bazén, sauna, tenisové, volejbalové
kurty, pískový volejbalový beach kurt, řeka Ohře (možnost koupání), fotbalové hřiště,
kulturní středisko atd.)
Ubytovna - SOKOL Libochovice, Tyršova ulice

