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MČR v AQUATLONU 
JABLONEC NAD NISOU 2010 

 
Pořadatel TJ Bižuterie oddíl plavání, TRI CLUB Jablonec, plavecký BAZÉN Jablonec 

 

Termín konání Neděle 11.dubna 2010 
 

Místo konání plavecký bazén, Jablonec nad Nisou 
 

Statut Mistrovství ČR v AQUATLONU kategorie dosp ělých muži a ženy 
 (1990 a starší)1500 plavání + 10 km b ěh 

 
Mistrovství ČR v AQUATLONU kategorie junior ů a dorostu muži a ženy 

 (1991 a mladší)  800 plavání + 5 km b ěh 
 

ČP v triatlonu pro kategorii dosp ělých (age-group), junior ů a dorostu muži, ženy 
 

Ředitel závodu: Mgr. Tomáš Janata, 731 607 971, tomas_janata@merck.com   
 
Přihlášky: do 8.4.2010 na david_janata@merck.com v podob ě jméno, p říjmení, p říp. 
licence, ro čník, čas plavání na 800m, 1500m (dle kategorie)  
 
Závod je určen i pro závodníky, kteří nevlastní licenci ČSTT. 
  
Startovné: Pro kategorii dospělých 300,- Kč a kategorie dorostu a juniorů 200,- Kč  
 
Prezentace: Ve vestibulu bazénu od 8.00 – 8.45 hodin  
 
Předpis: Závod se koná dle pravidel ČSTT a SS 2010 a dále dle ustanovení tohoto 
rozpisu. Každý účastník se závodu účastní na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za 
škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené.  
 
Tratě: 1500 metrů plavání (25-ti metrový bazén) a 10 Km (5x2Km) běhu 30% asfalt, 
50 % zpevněná cesta, 20% tráva  
800 metrů plavání (25-ti metrový bazén) a 5 Km (4x1,25Km) běhu 30% asfalt, 50 % 
zpevněná cesta, 20% tráva  
 
Kategorie:  dorost    M16-17/Z16-17 (16 - 17 let, roč. 1994 - 1993) 

junio ři    M18-19/Z18-19 (18 - 19 let, roč. 1992 - 1991) 
Muži/Ženy (abs. pořadí) 20 let a více,   r. 1990 a starší 
M20-29/Z20-29  20 - 29 let,   r. 1990 - 1981 
M30-39/Z30-39  30 - 39 let,   r. 1980 - 1971 
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M40-49/Z40+  40 - 49 let/+ 40 let a více,  r. 1970 – 1961/r.1970 a starší 
M50+    + 50 let a více,  r. 1960 a starší 

 
Program  8.00 – 8.45 prezentace  

8.15 – 9.15 rozplavání  
9.20 start první rozplavby  
13.00 start prvního běžce  
14.15 ukončení závodu a vyhlášení výsledků  
 

Ceny   V absolutním pořadí prvních 5 mužů a žen finanční ceny  
 1. místo 1500 Kč  
 2. místo 1100 Kč  
 3. místo 800 Kč  
 4. místo 600 Kč  
 5. místo 500 kč  

  
 
v ostatních kategoriích diplomy a věcné ceny pro první závodníky.  
Další informace budou na www.triatlon.cz nebo www. multiman.cz  
 


