
PROPOZICE 
HOSTĚRADSKÝ TRIATLON 2014 
 
STATUS ZÁVODU 
28. ROČNÍK KEPÁK JIHOMORAVSKÉ TRIATLONOVÉ LIGY - 6. ZÁVOD,  FINÁLE! 
  
  
MÍSTO 
Hostěrádky-Rešov (okr. Vyškov) 
vodní nádrž 
GPS: 49°6'49.107"N 16°47'12.062"E 
 
TERMÍN  
Sobota, 9. srpna 2014 
 
POŘADATEL  
SpSb Vévoda Blažovice 
obec Hostěrádky-Rešov  
Tel.: + 420 603 861 053 
E-mail: pavel.stehlik@gmail.com 
Web: http://triatlon-hosteradky.webnode.cz/ 
 
ŘEDITEL ZÁVODU  
Pavel Stehlík 
 
ZÁVODNÍ KANCELÁ Ř (prezentace)  
Hostěradská vodní nádrž 
GPS: 49°6'49.107"N 16°47'12.062"E 
 
PŘEDPIS 
Závodí se podle pravidel ČTA, Jihomoravské triatlonové ligy a oficiálního programu závodu! 
 
TRATĚ 
Plavání  
700 m: 2 okruhy v Hostěradské nádrži 
  
Cyklistika  
20 km: 3 okruhy na trase Hostěrádky-Rešov, Šaratice, otočka před křižovatkou se silnicí č. 418; mírně 
zvlněný profil 
Na křižovatkách budou pořadatelé ve vestách. Trasa na kolo bude značena šipkami. 
  
Běh  
5 km: v okolí hostěradské nádrže 3 okruhy, převážně povrch tráva, část po polní cestě, rovina. Trasa 
běhu bude značena šipkami. 
Občerstvovací stanice při každém průběhu do dalšího okruhu. 
  
Mapy závodu: http://triatlon-hosteradky.webnode.cz/trate/#  
 
KATEGORIE  
Absolutní vít ěz - 1. v cíli (muž/žena)  
Vítěz kategorie muži, ženy  
dorostenci, dorostenky: 16-17 
junioři, juniorky: 18-19  
muži, ženy: 20-29 
muži veteráni: 30-39, 40-49, 50-59, 60 a více 
ženy veteránky: 30-39, 40-49, 50 a více 
Kategorie domácích závodník ů (mikroregion Host ěrádky-Rešov, Šaratice) - muži, ženy - nutno 
hlásit p ři prezentaci!  
Pro zařazení do kategorie rozhoduje ročník narození.  



 
PŘIHLÁŠKY  
1. Přihlašujte se prosím prost řednictvím elektronického formulá ře ZDE  
    Uzávěrka p řihlášek 6. 8. 2014!  
2. Startovné je splatné osobn ě v den závodu v závodní kancelá ři.  
 
STARTOVNÉ 
300,- Kč pro předem přihlášené 
400,- Kč pro přihlášené v den závodu 
V ceně startovného je zahrnuto občerstvení, pivo nebo limo. 
POZOR: KAPACITA ZÁVODU MAX. 140 ZÁVODNÍK Ů, HLAŠTE SE VČAS!  
  
Pro diváky je zajištěno občerstvení během celého dne.  
Každý závodník obdrží  - občerstvení, ostatní dle možností pořadatele 
  
ČASOVÝ PROGRAM  
Sobota, 9. srpna 2014  
 
10:00 -11:30               Prezentace a ukládání věcí do depa 
11:00                            Končí platnost rezerace přihlášek 
11:15                            Konec prezentace 
11:45                            Rozprava před startem závodu 
12:00                            Start závodu žen ( + dorostenek, juniorek, veteránek)  
12:08:53                      Start závodu muž ů (+ dorostenc ů, junior ů, veterán ů) 
13:10                            První závodník v cíli 
13:45                            Předpokládané ukončení závodu 
15:00                            Vyhlášení výsledk ů závodu i celkového po řadí 28. Jihomoravské 
triatlonové ligy  
  
CENY 
Věcné a finanční dle možností pořadatele 
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ  
1. Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu!  
2. Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.  
3. Cyklistická p řilba povinná ! 
 


