
 

  

PROPOZICE 

2. KALÁB AQUATLON DRUŽSTEVNÍ 2014 

  

STATUS ZÁVODU 
28. ROČNÍK KEPÁK JIHOMORAVSKÉ TRIATLONOVÉ LIGY - 1. 
ZÁVOD 

 

MÍSTO 
Sportareál Družstevní 
Družstevní 21, 621 00 Brno 
GPS: 49°13'51.15"N,16°31'6.8"E 

  

TERMÍN  
Sobota, 3. května 2014 

  

POŘADATEL 
GALANT BRNO s.r.o. a EKOL TEAM o.s. 
Družstevní 21, 621 00 Brno 
Tel: +420 608 972 704 
E-mail: tomas.klima@hotmail.com, 

Web: www.galantbrno.cz 

  

ŘEDITEL ZÁVODU  

Tomáš Klíma 



  

ZÁVODNÍ KANCELÁ Ř (prezentace) 
Sportareál Družstevní 
Družstevní 21, 621 00 Brno 
GPS: 49°13'51.15"N,16°31'6.8"E 
 
PŘEDPIS 
Závodí se podle pravidel Jihomoravské triatlonové ligy a oficiálního programu závodu! 

  

TRATĚ 

PLAVÁNÍ  

- dorost, junioři, dospělí: 500 m  

Plave se v krytém 25 m bazéně se 6-ti drahami. Závodníci budou nasazeni po dvou na 
dráze do jednotlivých rozplaveb podle uvedených časů v přihlášce k závodu na CTS. 
Prosím uvádějte skutečné časy, které odpovídají vaší výkonnosti. Usnadníte tak celkový 
průběh závodu. V jedné rozplavbě plave maximálně 12 závodníků. Startuje se z vody na 
zvukový signál startéra. Závodníkovi je měřen čas od startu po závěrečný dohmat. Není 
povoleno tahat se za lajnu nebo se odrážet ode dna. Závodník může zastavit, ale nesmí se 
během této doby pohybovat dopředu nebo křížit jiným závodníkům trať. Za správný počet 
délek si je závodník odpovědný sám. Je povolen jakýkoliv plavecký způsob. 

  

BĚH 

- dorost, junioři, dospělí 4,8 km (4x okruh 1,2 km viz. mapa) 

Trať závodu vede po zpevněných lučních a polních cestách okolí Medláneckého potoka a 
rybníčku. 

Start běhu je od plaveckého bazénu (Sportareál Družstevní) vzdálen 900 m. Přesun je možný 
pěšky, na kole nebo autem. 

 JAK SE DOSTANETE NA START BĚHU ZE SPORTAREÁLU DRUŽSTEVNÍ 
 

  

Mapa tratě běhu: 



 
  

KATEGORIE  

Dorostenci, dorostenky            15-17 let 
Junioři, juniorky                        18-19 let 

Muži                                          20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+ 

Ženy                                          20-29, 30-39, 40-49, 50+ 

KATEGORIE KALÁB - v této kategorii budou hodnoceni pouze zaměstnanci a hosté firmy 
KALÁB. 

  

PŘIHLÁŠKY  

1. Přihlašujte se prosím prostřednictvím elektronického formuláře ZDE 

    Nezapomeňte prosím uvést v on-line přihlašovacím formuláři svůj čas plavání! 



    Uzávěrka přihlášek 30.4. 2014! 

2. Startovné je splatné osobně v den závodu v závodní kanceláři.  

  

STARTOVNÉ  

Všechny kategorie                 200,- Kč 

Startovné je splatné na místě při registraci v závodní kanceláři! 

  

Každý závodník obdrží: 

- občerstvení během a po závodě! 

- vstupenku na bazén (k využití do 30 dnů ode dne jejího vystavení) 

Pozn. Pořadatel je oprávněn se rozhodnout, že startovné některým závodníkům odpustí. 

  

ČASOVÝ HARMONOGRAM   

Sobota 3. května 2014 

09:00 - 10:30                       Prezentace závodníků - kancelář závodu, Sportareál Družstevní 

10:30 - 10:50                       Rozplavání 

10:50                                    Poučení závodníků a rozlosování do rozplaveb 

11:00                                    START 1. rozplavby  

12:30                                    Předpokládané ukončení plavecké části 

12:30 - 13:20                        Samostatný přesun a rozcvičení před běžeckou 
částí                                         

13:25                                    Poučení závodníků před startem 

13:30                                    START BĚHU  

13:46                                    Předpokládáný doběh 1. závodníka do cíle 

14:00                                    Předpokládané ukončení běžecké části 

14:30                                    Vyhlášení výsledků - SPORTAREÁL DRUŽSTEVNÍ  



  
CENY 

Závodníci na prvních třech místech ve všech kategoriích obdrží pohár a drobnou věcnou cenu. 

  

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ  

1.  Pro plaveckou část není povolen neopren, ploutve ani packy! 

2. Start běžecké části je hromadný! Je povolena jakákoliv atletická obuv! K měření bude 
použita čipová technologie. 

3. Do pořadí závodu se započítává součet obou dvou disciplin. Vítězem se stává závodník se 
součtem nejlepšího času - plavání a běhu! 

 


