
 

 
 

 
        Mezinárodní pohár v triatlonu 2015 

- Překračujeme hranice 
 
 

Sportovní klub inSPORTline Triathlon team Lipník, TJ SOKOL Lipník a 
Moravskoslezský krajský triatlonový svaz Vás zvou na 

 
triatlon  dospělých a juniorů. 

 
Hranice  23. 5. 2015 

 
Hlavní partneři 
 
 
 
 
        

 
 

                                
                    
 
 
 
 
 

 
Pod záštitou měst a Policie ČR  Mediální Partneři 
                                                                                                             
 

 
 
 
 
 

 



 

www.cyklo.matera.cz 
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inSPORTline Triathlon Cup JE ZAŘAZEN 

JAKO PARTNERSKÝ ZÁVOD MEZINÁRODNÍHO 
POHÁRU V TRIATLONU 2015 

 
           

 
 

 

  
 
 

 

 
                                                                                                                          

                          
           

Partneři Mezinárodního poháru v triatlonu 2015: 

 

  
 

 

 

  

Projekt  Mezinárodní pohár v triatlonu 2015 – Překračujeme hranice  

 je podpořen z finančních prostředků Moravskoslezského kraje 
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Propozice závodu 
 

Statut:             6. Ročník inSPORTline Triathlon CUP Hranice  
dospělých a juniorů. 

 
 

inSPORTline CUP JE ZAŘAZEN JAKO PARTNERSKÝ ZÁVOD 
MEZINÁRODNÍHO POHÁRU V TRIATLONU 2015 

  

Místo:    Hranice  
Datum:    23. 5. 2015  

 
Pořadatel:    T.J. Sokol Lipník inSPORTline Triathlon team Lipník 
 
Ředitel závodu: Martin John, Libor Šromota, inSPORTline Team  

tel: 603 400 900   nebo  604 316 719  
e-mai: InSPORTlineTriathlonCup@gmail.com  

 
Web, výsledky závodu:  
    www.facebook.com/insportlinetriathloncuphranice 

www.cyklo.matera.cz/  www.ott.ttsosek.cz/ 
www.czechtriseries.cz/  www.kvshranice.kvalitne.cz/ 

 

Hlavní rozhodčí:  MSKTTS 
 
Zasílání přihlášek: on-line na www.czechtriseries.cz 

(Jméno, Příjmení, ročník nar.,email, Team) do 22. 5. 2015, 
24:00 h, poté jen na místě 

 
Startovné:  Předem přihlášení a zaslání startovného do 20.5.2015 na 

b. ú. / přihlášení na místě:  
Junioři/Juniorky  300,-/350,- 
Muži/Ženy    350,-/400,- 
 
Předem přihlášení zasílají startovné na b. účet: 2110285720/2700 
Do poznámky pro příjemce: Jméno příjmení a rok narození 
Platba hotově na místě. 

 
Prezentace:   20m od depa  
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Kategorie a tratě: 
 

 Junioři        (1999 - 1996)             Juniorky  (1999 - 1996) 
 Muži  (1995 - 1986)             Ženy         (1995 - 1986) 
 Muži           (1985 - 1976)             Ženy         (1985 - 1976) 
 Muži    (1975 - 1966)             Ženy         (1975 - 1966) 
 Muži           (1965 – a starší)         Ženy         (1965 - a starší) 
                 

 
Popis tratí: 
 
Plavání:   řeka Bečva (stojatá voda nad splavem), pokud by byly špatné 

podmínky stane se z triatlonu biatlon (běh, kolo, běh)  
 
Cyklistika:  Hranice – Teplice nad Bečvou – Valšovice – Paršovice – Rakov – 

Opatovice – Paršovice – Valšovice – Teplice nad Bečvou - Hranice 
silnice II. třídy, vlnovitý terén  
 

Běh:  rovina, asfalt a písčité cesty s tvrdým podkladem kolem řeky 
Bečvy. 

 
Občerstvení:   po výběhu z depa na trať běhu a v cíly 
 
Časový program: 

11:00 - 12:30   Prezentace všech kategorií  
12:00 - 12:45     Uložení materiálu do depa  
12:50         Rozprava závodníků  
13:00                Start všech kategorií 
14:30 – 15:00     Vyzvednutí materiálu z depa 
16:00                 Vyhlášení výsledků kategorií J, M, Ž 
16:30      Tombola 

      
Ubytování:    Pořadatel nezajišťuje. 
 
Protesty:    Písemně pořadateli závodu + vklad 200 Kč. 

Nejpozději 15 minut po vyvěšení neoficiálních výsledků. 
 
Zvláštní ustanovení:   

!!!Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Závodí se dle 
pravidel ČSTT, Soutěžní směrnice 2015 a oficiálního programu 
závodu. Pořadatel nepřebírá za žádného účastníka zodpovědnost 
za jakékoliv újmy na zdraví a majetku. Každý závodník musí mít 
cyklistickou přilbu a musí mít zakrytý vršek těla (tričko). Oficiálně 
jsou povolena horská a treková kola (bez rohů) a jsou povoleny 
dlouhé hrazdy. Nezletilí závodníci musí při registraci předložit jeho 
zákonným zástupcem podepsaný souhlas se startem. Pořadatel si 
vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu 
z důvodu nepředvídatelných okolností!!! 
 

                                                                                                                          
                          

 J, M, Ž 

plavání 0,600km 

kolo 25km 

běh 5km 
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Další Partneři  
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