HOSTĚNICKÝ TRIATLON 2017 - 15. ročník
David Šálek 777 741 393 david.salek@email.cz
Jan Řebíček 607 879 140 jan.reb@gmail.com
www.kralstredohori.cz

sobota 29. 07.2017 v 15:00
Letos opět:

- závod štafet!!! – viz. startovné a závod
- měření časů elektronicky

Základní informace:
Závod probíhá v okolí městyse Brozany nad Ohří a osady Hostěnice (cca 2,5km od Brozan – okr.
Litoměřice). Plavání v řece Ohři, kolo v okolí městyse na silnicích I., II. a III. tříd. Běh v okolí obce.
Veškeré zázemí závodu (depo, start i cíl) je na jezu v Hostěnicích.
Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí. Závod se jede za plného silničního provozu, a proto je
třeba dbát všech pravidel silničního provozu. Zaplacením startovného každý závodník potvrzuje, že si
je této skutečnosti vědom a že veškeré škody během závodu jím a jemu způsobené nebude vymáhat
na pořadateli závodu. V případě startu účastníka mladšího 18 let je pro povolení startu nutný podpis
zákonného zástupce. Každý závodník je povinen dodržovat pravidla závodu (specifika budou
upřesněna před závodem) a být ohleduplný k ostatním závodníkům. Při porušení stanovených
pravidel nebo při hrubém a nesportovním chování může být závodník kdykoliv diskvalifikován bez
nároku na vrácení startovného. Cyklistická přilba je povinná.
Přihlášky jednotlivci i štafety:

http://kralstredohori.cz/hostenicetri (sekce registrace)
Startovné jednotlivci:
1/
cena startovného přes web v termínu do 20. 07. 2017

150,- Kč

2/

cena startovného přes web v termínu od 21. do 25. 07. 2017

250,- Kč

3/

cena startovného na místě v termínu po 25. 07. 2017

300,- Kč – pouze v

hotovosti v den startu tj. 29. 07.2017 od 12:45 do 14:00 v kanceláři závodu na jezu v
Hostěnicích
Startovné štafety:
1/
cena startovného přes web v termínu do 20. 07. 2017

500,- Kč

2/

cena startovného přes web v termínu od 21. do 25. 07. 2017

600,- Kč

3/

cena startovného na místě v termínu po 25. 07. 2017

750,- Kč – pouze v

hotovosti v den startu tj. 29. 07.2017 od 12:45 do 14:00 v kanceláři závodu na jezu v
Hostěnicích
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Možné způsoby platby:
1. bankovním převodem
Poštovní spořitelna (ČSOB)

Číslo účtu: 196786032/0300
Variabilní symbol: rok narození, do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno a příjmení bez
diakritiky (u štafet název štafety bez VS)
2. v den startu v hotovosti
POZOR!!! Startovné musí být uhrazeno nejpozději do 3 dnů od podání přihlášky. Pokud tak nebude
učiněno, přihláška se stává neplatnou.
Startovní listina bude aktualizována na http://kralstredohori.cz/hostenicetri
Startovným se rozumí služby poskytnuté pořadatelem v souvislosti s organizací závodu - lékařská
služba, organizační servis, občerstvení v průběhu závodu a po něm, elektronické zpracování výsledků,
následné zaslání dosaženého výsledku formou sms a umístění na web Krále Středohoří, hudební
produkce před, v průběhu i po akci.

Závod:

Distance:

Plavání
Kolo
Běh

0,4 km
22,75 km (silnice) – převýšení 170m
5,8 km

Letos jsme pro vás opět připravili závod štafet (3 startující – každý absolvuje jednu
sportovní disciplínu – bez rozdílu věku a pohlaví).
Popis tratí:
Plavání:

Kolo:

Běh:

Kategorie:

cca 400 m v řece Ohři nad jezem v Hostěnicích, (přesná délka plavání bude
stanovena dle teploty vody jeden den před závodem). Pořadatel si vyhrazuje právo
zakázat použití neoprenu, pokud bude teplota vody 21 ˚C a vyšší. Toto rozhodnutí
bude učiněno 1 hod. před startem závodu.
22,75 km (převýšení 170m) po silnicích I., II. a III. tříd - jeden okruh – jez
v Hostěnicích – Brozany nad Ohří – Brňany – Keblice – Siřejovice – Vrbičany –
Chotěšov – Brozany nad Ohří – jez v Hostěnicích
5,8 km - jeden okruh okolo Hostěnic - povrch běžecké části – asfalt hladký 93%,
šotolina a zpevněná lesní cesta 7%
celková bez rozdílu věku a pohlaví
muži do 18, 29, 39, 49 a 59 let
muži nad 60 let
ženy bez rozdílu věku
nejlepší štafeta
další kategorie možností dle pořadatele
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Výsledky:
Vyhlášení vítězů proběhne cca 30 minut po dokončení závodu posledním závodníkem.
Oficiální výsledky budou zveřejněny na webu www.kralstredohori.cz
Protesty je možné podat do 30 minut od vyvěšení neoficiálních výsledků v prostoru cíle a po složení
vkladu 500,- Kč, který bude vrácen, pokud bude protest uznán. Pokud tento protest uznán nebude,
propadá vklad pořadateli.
V případě událostí, díky kterým by se závod nemohl uskutečnit a které nemůže pořadatel ovlivnit
(živelné pohromy, silně nepříznivé počasí, bezpečnostní situace) se startovné nevrací.
v průběhu závodu a v cíli bude zajištěno občerstvení

UPOZORNĚNÍ:
Celý závod probíhá za plného silničního provozu. Je proto třeba dbát pravidel
silničního provozu. Doporučujeme sjednání individuálního úrazového pojištění a
pojištění zodpovědnosti za škody způsobené druhým osobám.

AFTERPARTY:
Afterparty bude probíhat v místě startu po skončení vyhlášení
vítězů – cca od 17:00.
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