Propozice k závodu Pteam XTriatlon
Datum:
Pořadatel:
Hlavní organizátoři:
Místo konání:

neděle 12. 8. 2018
Pteam sport, z.s.
Ředitel závodu – Pavel Hotař
Technický ředitel – Jakub Exner
autokempink Pávov u Jihlavy

tel. 737 547 814
tel. 732 920 263

Hlavní závod:
0,5 – 30 – 7 (plavání – horské kolo - běh)
Kategorie a objemy tratí:
2000 - 1979
0,5 – 30 – 7
 Muži 18 – 39 let
1978 - 1969
0,5 – 30 – 7
 Muži 40 – 49 let
1968 0,5 – 30 – 7
 Muži 50 – a více
2000 - 1984
0,5 – 30 – 7
 Ženy 18 – 34 let
1983 0,5 – 30 – 7
 Ženy nad 35 let
0,5 – 30 – 7
 Dorostenci/ky 15 – 17 let 2003 – 2001
2003 – 1900
0,5 – 30 – 7*
 2 – 3 členné štafety
* Závodníci se mohou ve štafetě střídat vždy po disciplíně a to za pomoci
předání čipu, který si musí upevnit neoprenovým páskem ke kotníku. Kategorie
štafet je vyhlášená jako MIX (ve štafetě mohou být muži, ženy či různý mix)
Dětské závody:
Pozor !
 Benjamínci 0 – 5 roky 2018 - 2013

50 m s rodiči (běh)

Ostatní dětské kategorie budou mít svoje závody v sobotu v rámci Jihlavského triatlonu 11. 8.
2018, který je rovněž zařazen do Krajského poháru v triatlonu a do seriálu Běžec Vysočiny
v triatlonu pro rok 2018

Časový rozpis:

Dětské kategorie 0 – 5 let
9:00 – 09:50 prezence dětí od 0 – 5 let v autokempinku Pávov
10:00 STARTY
10:00 START Benjamínci + vyhlášení
Hlavní závod 15 – více let
10:00 – 11:30 prezence kategorií dorost a hlavního závodu v
autokempinku Pávov
11:15 – 11:45 přejímka věcí do depa (hlavní závod)
11:45 uzavření depa + rozprava
12:00 START hlavního závodu (dorost, dospělí + štafety)
14:30 jídlo po závodě
15:30 vyhlášení výsledků

Startovní balíček:

Závodník v hlavní kategorii obdrží:

 Startovní číslo



Startovné:

Čip + neoprenový pásek na upevnění čipu na nohu
Poukázku na občerstvení po závodě
Pamětní medaile
Dospělé kategorie a dorostenci:




250 Kč splatné nejpozději do 31. 7. 2018 (rozhoduje datum
připsání na účet) 
 350 Kč po 1. 8. 2018 a na místě v den závodu



600 Kč za celou štafetu do 31. 7. 2018 (na místě bude platba
700 Kč za celou štafetu)

Dětské kategorie:
 Benjamínci ZDARMA

0 – 5 roky

Čipy:

Každý závodník obdrží při prezenci čip, za který zaplatí zálohu, a který
je povinen si upevnit podle pokynů pořadatele. Čip si musí upevnit na
kotník jedné nohy pomocí
neoprenového pásku. Po závodě
musí závodník čip odevzdat.

Zdravotní služba:

Po celou dobu závodu bude přítomen lékař, který zajistí první pomoc
závodníkům.

Pravidla:

Závodí se podle pravidel ČTA.
Cyklistická helma je povinná pro všechny závodníky. Závodník bez
helmy nebude připuštěn na start závodu nebo do cyklistické části.
Závodníci závodí na vlastní nebezpečí a jsou si vědomi svého
zdravotního stavu a nemají žádné zdravotní problémy, které by jim
znemožňovali účast v závodě.

Povolení neoprenu se posuzuje podle aktuální teploty vody 1 hodinu
před startem v hloubce 1 m pod hladinou vody.
Občerstvení:

během závodu bude zajištěn pitný režim (voda, kola)
ihned po závodě bude k dispozici ovoce (banány a melou) a
pitný režim, po závodě bude kuřecí těstovinový salát po všechny
závodníky v hlavní kategorii se
zaplaceným startovným do 31. 7.

Ceny:

všichni závodníci obdrží originální pamětní medaili
pro první tři muže a ženy v každé kategorii věcné ceny,
všichni benjamínci obdrží medaili a sladkost
absolutní vítěz a vítězka získají originální trofeje

Přihlášky:

online přihlášky na webových stránkách www.ptime.cz

Tratě:

PLAVÁNÍ – jeden okruh v délce 500 m vyznačen 2 bójkami v rybníku

Pávov, neopreny budou povoleny, dle regulí ČTA záleží na teplotě a
kvalitě vody

MTB HORSKÉ KOLO – 30 km ve 2 okruzích, trasa závodu bude vedená lesním terénem a
bude vyznačena omezovací páskou a šipkami

BĚH – běžecká část na 7 km v jednom okruhu a závod bude veden po lesních
cestách v okolí závodu bližší informace, viz plánek tratě

Depo – slouží závodníkovi pro uložení materiálu, který bude potřebovat na
cyklistickou část (horské kolo, boty, helmu atd.) a také materiálu na běh (běžecké
boty atd.). Po plavecké části je závodník povinen odložit v depu veškeré věci právě
z plavecké části (neopren, plavecké brýle, plaveckou čepičku atd.)
Časomíra:

Triatlonový víkend:

zajištěná čipová technologie od Ptime.cz, kde budou zveřejněny i
výsledky
závod je součástí Triatlonového víkendu Jihlava, který se skládá
ze sobotního závodu „Jihlavského triatlonu“ na silničních
kolech a nedělního závodu „Pteam Xtriatlon“ na horských
kolech.
Časy z obou závodů se budou sčítat a poté se vyhlásí celkové
pořadí v kategoriích za oba dva dny.

