
TRI-CLUB Jablonec n. N
ve spolupráci s SKP KORNSPITZ Jablonec, SKI KLUBEM Jablonec, TJ Bižuterie Jablonec 

n. N.
Gymnáziem dr. Randy Jablonec n. N. a městem Jablonec n. N.

pořádá
7.ročník JABLONECKÉHO KLASICKÉHO ZIMNÍHO TRIATLONU

BBB ( běh – MTB – běžky)
1. závod Českého poháru v zimním triatlonu 2014

TERMÍN : 25. 1. 2014
MÍSTO : areál Břízky           GPS 50°44'26.921"N, 15°10'32.578"E
ČASOVÝ ROZPIS : 10:30 -12:00 prezentace a ukládání věcí do depa

12:00 poučení o trati (povinné pro všechny
závodníky!)

12:15 START ŽACTVA
13:00 START MUŽŮ A VETERÁNŮ
13:05 START DOROSTU A ŽEN
14:20 předpokládaný cíl vítěze
16:00 vyhlášení výsledků (dle okolností  

i dříve)
PŘIHLÁŠKY : elektronicky na : www.czechtriseries.cz do 18. 1. 2014

SYSTÉM ZÁVODU : Závodník absolvuje (pokud možno bez přerušení) běh, jízdu
na horském kole a běh na lyžích (volná technika).
Čas se počítá od startu běhu až po dokončení běhu na
lyžích, práce v depu je součástí závodu.

UPOZORNĚNÍ : PŘI JÍZDĚ NA KOLE JE POVINNÁ PŘILBA !!!
OBJEMY : žáci a žákyně 1 – 4 – 2

ženy a dorostenci(-ky ) 3 – 8 -3,5
muži (jři) a veteráni 5 – 13 – 7

KATEGORIE : žactvo nejmladší 8 – 11 let
žactvo mladší 12-13
žactvo starší 14-15
dorostenci a dorostenky 16-17
junioři a juniorky 18-19

 muži a ženy 20-39
veteráni I       40-49
veteráni II 50-59     
veteráni III 60+

DALŠÍ KATEGORIE: štafety- pouze  v kategoriích mužů a žen(každý člen absolvuje 
jednu disciplínu)

PRAVIDLA: Závodí se dle pravidel ČTA a ustanovení tohoto rozpisu a SS 
zimní edice 2014

ŘEDITEL ZÁVODU: Neumann Petr
TECHNICKÝ DELEGÁT: Jiří Jelínek
REDITEL ZÁVODU: Petr Jandera
CENY: v hlavní kategorii v celkové výši 5 000,-, v ostatních ceny věcné

http://www.czechtriceries.cz/


STARTOVNÉ : žáci  100,-, dorost 200,-,dospělí 400,- (pro členy ČTA 300,-) 
štafety 500,- při zaplacení po 13.1.+ 100,-

PLATBA: do 18.1. 2014 on line při dokončení registrace
DOTAZY, INFORMACE:   jandera@sportgym.cz, www. multiman.cz, 

www.czechtriseries.cz
PARKOVÁNÍ : vyloučená  možnost parkování přímo v areálu závodu, využijte 

parkoviště na opačné straně 2. hráze – u Rybářské bašty 
nebo u Kauflandu.
O možnosti parkování v blízkosti centra  budete informováni na 
www.multiman.cz.

ZDRAVOTNÍ ZAJIŠTĚNÍ: Horská služba Bedřichov
UPOZORNĚNÍ I : každý závodník startuje na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí

za případné škody na zdraví nebo na majetku
UPOZORNĚNÍ II : STARTUJE SE ZA JAKÝCHKOLIV PODMÍNEK. V případě 

nedostatku sněhu se závod uskuteční jako duatlon na horském kole

POZNÁMKA : závod je určen jak pro specialisty a špičkové závodníky, tak
i pro nadšence, kteří si chtějí zpestřit zimní přípravu a třeba
si tento sport zkusit poprvé! Závoďte, nebudete litovat :-) !!!

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE A AKTUALITY Z PŘÍPRAV NAJDETE NA
www.MULTIMAN.cz

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

SPONZOŘI:

mailto:jandera@sportgym.cz
http://www.MULTIMAN.cz/

