
PROPOZICE 
BLANENSKÝ PLECHÁ Č 2014 
 
STATUT ZÁVODU 
32. ročník triatlonu v Blansku 
28. ROČNÍK KEPÁK JIHOMORAVSKÉ TRIATLONOVÉ LIGY - 2 ZÁVOD 
  
Místo:  
Rekreační oblast Palava, Blansko 
  
Termín:  
neděle  1.6. 2014 
  
Pořadatel závodu:  
ASK BLANSKO,TRIATLON-SKI KLUB,Mlýnská 16, 678 01 Blansko 
  
Ředitel závodu:  
Radek Šinkora 
kontakt: blanenskyplechac@seznam.cz 
 
Závodní kancelá ř: 
Rekreační oblast Palava, letní restaurace Gizela (nad  hrází), Blansko 
Parkování pod hrází 
  
Předpis:  
Závodí se podle  pravidel ČTA a oficiálního programu závodu. 
  
Tratě: 
700 m plavání, 20 km kolo, 5 km běh 
Popis tratí: 
Plavání: 700 m – 2 okruhy přehrada Palava  
Kolo: 20 km – 1 zvlněný okruh s táhlým stoupáním na Obůrku : Blansko přehrada – Obůrka –Těchov – 
Veselice otočka  – zpět do Blanska –Těchov - Blansko Podlesí - Blansko přehrada 
Běh: 5 km – 2 zvlněné okruhy okolo přehrady, převážně asfaltový povrch, část lesní cesta 
Start:12:00 přehrada Palava 
  
Kategorie:  
Kategorie dorostenci (16-17)  
Kategorie dorostenky (16-17)  
Kategorie junioři (18-19)   
Kategorie juniorky (18-19)  
Kategorie muži (20-29) 
Kategorie ženy (20-29) 
Kategorie veteráni (30-39, 40-49, 50 a více)  
Kategorie veteránky (30-39, 40-49, 50 a více) 
Pro zařazení do kategorie rozhoduje ročník narození. 
 
Přihlášky:  
Přihlašujte se prosím prostřednictvím on-line elektronického formuláře Czech Triathlon Series ZDE 
Uzávěrka p řihlášek 29. 5. 2014!  
  
Startovné:  
Při přihlášení do 29.5. 2014, 200,- Kč, později 250,- Kč 
Platba – na místě v den závodu při prezentaci 
  
Každý závodník obdrží:  
Občerstvení v průběhu běžecké části a v  cíli závodu,  tričko 
  



Časový program:  
Prezentace: 9.30 – 11.30 hod  
Ukládání do depa:  10.00 – 11.45 hod 
Start: 12:00  
Cíl: průběžně 
Vyhlášení výsledků: 14:30  před letní restaurací Gizela 
  
Ceny:  
V každé kategorii získají závodníci a závodnice na 1.-3.místě věcné ceny, nebo finanční prémie. 
Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nižšího počtu startujících než 5 v kategorii sloučit dvě 
kategorie. 
  
Zvláštní ustanovení:  
1. Závodníci jsou však povinni dodržovat pravidla silničního provozu! 
2. Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. 
3. Všichni závodníci jsou povinni mít při cyklistické části cyklistickou přilbu. 
  

 
  
Dětský triatlon  v rámci 
32. ročníku triatlonu v Blansku 
BLANENSKÝ PLECHÁ Č 2014 
  
Místo:  
Rekreační oblast Palava, Blansko  
  
Termín:   
neděle 1.6. 2014  
  
Pořadatel závodu:  
ACT leraK Blansko a  ASK BLANSKO,TRIATLON-SKI KLUB 
  
Tratě:  
Kategorie I (do 10 let): 100 m plavání, 2 km kolo, 1 km běh 
Kategorie II (10-12 let): 200 m plavání,  6 km kolo, 2 km běh 
Kategorie III (12-14 let): 300 m plavání, 8 km kolo, 3 km běh 
Popis tratí: 
Plavání :  okruh přehrada Palava 
Kolo:  okruh okolo přehrady, zvlněný profil  – povrch různorodý: asfalt, lesní cesta, trávník  
Běh: okolo přehrady, mírně zvlněný 
Terén není vhodný pro silni ční kola!    
  
Start:   
přehrada Palava 
10:30 – kategorie I.  ( společně dívky a chlapci do 10 let )  
10:50 – kategorie II.  ( společně dívky a chlapci od 10 do 12 let )  
11:10 – kategorie III.  ( společně dívky a chlapci od 12 do 14 let ) 
 Cíl: cílová brána na hrázi v rohu pod restaurací Gizela 
  
 Pro zařazení do kategorie rozhoduje ročník narození.  
  
Startovné:   
20,- Kč 
Platba – na místě v den závodu při prezentaci 
  
Každý závodník obdrží:  
Občerstvení  v  cíli závodu. 
  
Časový program:  
Prezentace: 9.30 – 10.15  hod , letní restaurace Gizela (nad  hrází) 



Start: od 10:30  
Cíl: průběžně 
Vyhlášení výsledků: 12:30  před letní restaurací Gizela 
   
Ceny:  
V každé kategorii získají závodnice a závodníci na 1.-3.místě věcné ceny 
Zvláštní ustanovení:  
1. Účast závodníka je podmíněna podpisem  zákonného zástupce na prohlášení při prezentaci. 
2. Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. 
3. Všichni závodníci jsou povinni mít při cyklistické části cyklistickou přilbu. 

  

 


