
 

CROSS CITY TRIATHLON Ostrov 2018 

 

Propozice 

Termín: 
Sobota 16. 6. 2018 

Popis závodu: 
Plavecký úsek bude v retenčních nádržích pro zasněžování pod Jáchymovskou 
sjezdovkou Skiareálu Klínovec. Cyklistika po trailových trasách Skiareálu Klínovec kolem Suché do 
Ostrova do druhého depa, které bude na Starém náměstí. Tam bude také cíl běžecké části, která 
povede Zámeckým parkem. 

Místo: 
Ostrov nad Ohří, Staré náměstí, Česká republika 
Retenční nádrže pod Jáchymovskou sjezdovkou, Jáchymov 

Pořadatel: 
CITY TRIATHLON Karlovy Vary z.s. 
Šmeralova 320/26, 360 05 Karlovy Vary 
e-mail: info@citytriathlon.cz, www.citytriathlon.cz 

Ředitel závodu: Vladimír Malý 

Status: 

CROSS CITY TRIATHLON Ostrov 2018 – Český pohár, závod jednotlivců 

CROSS CITY TRIATHLON Ostrov 2018 – Štafetový závod 

KIDS CROSS duathlon Ostrov 2018 – Otevřený závod pro děti 

https://klinovec.cz/
https://klinovec.cz/
http://www.citytriathlon.cz/


Předpis: 

V závodě jednotlivců se závodí podle soutěžní směrnice ČTA pro rok 2018 a oficiálního programu 
závodu. Změna vyhrazena. 

Zvláštní ustanovení: 

Trať cyklistiky bude uzavřena. Nebezpečná místa na celé trati budou zajištěna policisty a pořadateli. 
Závodníci jsou však povinni dodržovat pravidla silničního provozu! 
Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. 
Cyklistická přilba je povinná!!! 

Tratě: 
0.3 km plavání (retenční nádrže pod Jáchymovskou sjezdovkou) 
20.0 km cyklistika (trailové trasy pod Klínovcem, Ostrov) 
5 km běh (rovina, 2 okruhy) 

Kategorie: 
Dorost 16-17 let 
Junioři 18-19 let 
Dospělí 20-39 let 
Dospělí 40-49 let 
Dospělí 50-59 let 
Dospělí 60 let a starší 

Přihlášení: 

Registrace probíhá přes elektronický přihlašovací formulář zde. 

Startovné: 

Kategorie S licencí ČTA Základní startovné 

Dorost (16-17) 300 Kč 400 Kč 

Junioři (18-19) 450 Kč 500 Kč 

Dospělí (20+) 500 Kč 550 Kč 

Štafeta  600 Kč 

  

Startovné je splatné do 7.6. 2018 na účet zapsaného spolku nebo hotově při prezentaci. 

Placení startovného hotově na místě při registraci je možné POUZE po předchozí individuální 
dohodě! 

Uvedené startovné platí pro závodníky, kteří se registrují a uhradí startovné do 15.5. 2018. Od 
16.5. do 16. 6. 2018 bude cena každého startovného zvýšena o 200 Kč. 

Při platbě převodem předkládá závodník doklad o zaplacení – vytištěný, nebo na mobilním telefonu. 

http://www.czechtriseries.cz/race/details/3506?returnUrl=%2Frace%2Flist


Platba ve prospěch účtu: 

199332298/0300 – v Kč 
Poštovní spořitelna Karlovy Vary 
variabilní symbol: vygenerovaný přihlašovacím formulářem/rodné číslo závodníka. 

Každý závodník obdrží: 
Tričko závodu 
Občerstvení 
Pořadatel je oprávněn se rozhodnout, že startovné některým závodníkům odpustí. 
Pořadatel nezúčastněným závodníkům uhrazené startovné nevrací. 

 

Harmonogram: 
 

Pátek 15.6. 

 
18:00-20:00 – Registrace (Ostrov, Staré náměstí) 

 

Sobota 16.6. 

 
9:00-11:00 – Registrace (Ostrov, Staré náměstí) 

10:15-12:15 Ukládání věcí do depa č. 2 (Staré náměstí, Ostrov) 

11:45-12:45 Ukládání věcí do depa č. 1 (retenční nádrže, Jáchymov) 

13:00 Jáchymov – Start hlavního závodu Muži 

13:10 Jáchymov – Start hlavního závodu Ženy 

13:20 Jáchymov – Start štafetového závodu 

16:30 Vyhlášení vítězů 

 

KIDS CROSS duathlon 

Předpis: 
Pořadatel má právo omezit počet startujících. 
Trať cyklistiky bude uzavřena. Nebezpečná místa na celé trati budou zajištěna pořadateli. 
Cyklistická přilba je povinná!!! 
Pořadatel si vyhrazuje právo změnit trasu v případě špatného počasí. 

http://citytriathlon.cz/ostrov/jednotlivci/#collapse1940
http://citytriathlon.cz/ostrov/jednotlivci/#collapse1940
http://citytriathlon.cz/ostrov/jednotlivci/#collapse1941
http://citytriathlon.cz/ostrov/jednotlivci/#collapse1941


Tratě: 

běh (okruhy – počet v závislosti na kategorii) 
cyklistika (okruhy – počet v závislosti na kategorii) 
běh (okruhy počet v závislosti na kategorii) 

Kategorie: 

Dle počtu závodníků mohou být některé kategorie dále rozděleny na dívčí a chlapecký závod 

– Dívky/Chlapci 0-6 let BĚH (Trať 400m běh) 
– Dívky/Chlapci 7-9 let DUATLON (Tratě 400m běh – 1km cyklistika – 400m běh) 
– Dívky/Chlapci 10-11 let DUATLON (Tratě 500m běh – 2km cyklistika – 500m běh) 

– Dívky/Chlapci 12-13 let DUATLON (Tratě 1km běh – 4km cyklistika – 500m běh) 

– Dívky/Chlapci 14-15 let DUATLON (Tratě 1km běh – 4km cyklistika – 500m běh) 

Přihlášky: 

Registrace probíhá e-mailem na info@citytriathlon.cz, v místě závodu nebo pomocí elektronického 
formuláře zde. 

Startovné: 
Startovné pro děti je zdarma. 

Harmonogram: 
 

Pátek 15.6. 

 
18:00 – 20:00 Registrace (Ostrov, Staré náměstí) 

 

Sobota 16.6. 

 

8:00 9:00 Děti Registrace (Ostrov, Staré náměstí) 

8:45 9:25 Děti 7-9 a 10-11 let Ukládání do depa 

9:30   Děti běh 0-6 let Start běžeckého závodu dětí 

9:40   Děti 7-9 let Start závodu v duatlonu 0,4-1-0,4 

10:00   Děti 10-11 let Start závodu v duatlonu 0,5-2-0,5 

10:30 10:55 Děti 12-13 a 14-15 let Ukládání věcí do depa 

11:00   Děti 12-13 a 14-15 let Start závodu v duatlonu 1-4-0,5 

12:00   Děti všechny kategorie Vyhlášení výsledku všech kategorií (Zámecký park) 

 

http://www.czechtriseries.cz/race/details/3506?returnUrl=%2Frace%2Flist
http://citytriathlon.cz/ostrov/kidscross/#collapse7360
http://citytriathlon.cz/ostrov/kidscross/#collapse7360
http://citytriathlon.cz/ostrov/kidscross/#collapse7361
http://citytriathlon.cz/ostrov/kidscross/#collapse7361

