
Propozice závodu AusterlitzMan 2019 

Kdy sobota 31. 8. 2019 od 8:00 

Kde koupaliště ve Slavkově u Brna, horní brána od golfového hřiště 

Kategorie a časový plán 

Kategorie 
Rok narození  

od–do 
Trať Prezence Rozprava Start 

Vyhlášení 
výsledků 

I 2012–2013 plavání 40 m 
kolo 2 km 
běh 400 m 

8:00–9:30 9:30–9:50 
10:30 

12:30 
II 2010–2011 10:15 

III 2008–2009 plavání 80 m 
kolo 4 km 
běh 1 km 

8:00–9:30 9:30–9:50 11:00 12:30 IV 2006–2007 

V 2004–2005 

VI 2002–2003 

plavání 400 m 
kolo 18 km 
běh 4 km 

12:00–13:15 13:20–13:40 14:00 17:30 

VII 1980–2001 

VIII 1970–1979 

IX 1960–1969 

X 1959 a níže 
 

Trať - plavání 40 m, kolo 2 km, běh 400 m – kategorie I a II 

- plavání 80 m, kolo 4 km, běh 1 km – kategorie III–V 

- plavání 400 m, kolo 18 km, běh 4 km – kategorie VI–X 

V kategoriích VI–X budou závodníci startovat maximálně ve čtyřech vlnách po 20 min. 

z důvodu omezené kapacity koupaliště. Rozdělení závodníků kategorie VII bude provedeno 
na základě pořadí při prezenci, výjimkou budou závodníci, kteří se v loňském ročníku umístili 
v této kategorii do 10. místa, ti budou startovat v první vlně bez ohledu na pořadí při 
prezenci. Kapacita koupaliště pro každou startovní vlnu je 40 závodníků. Celkový limit pro 
kategorie mužů je 120 závodníků. 

vlna čas startu kategorie startujících 

1. vlna 14:00 muži kategorie VII 

2. vlna 14:20 muži kategorie VI, VII 

3. vlna 14:40 muži kategorie VIII, IX, X 

4. vlna 15:00 ženy kategorie VI–X 

Cyklistické depo bude po dobu závodu hlídané organizátory. 

Trať není uzavřena, nevede po veřejných komunikacích, je zabezpečena organizátory. 

Startovné - kategorie I a II 50 Kč přes web i na místě s tričkem  
 (jistota velikosti trička při přihlášení přes web do 16. 8. 2019) 
- kategorie III–V 100 Kč přes web i na místě s tričkem 
 (jistota velikosti trička při přihlášení přes web do 16. 8. 2019) 
- kategorie VI–X 250 Kč bez trička přes web (možné do 23. 8. 2019) 
 350 Kč s tričkem přes web (možné do 16. 8. 2019) 
 400 Kč na místě bez trička 



V ceně 
startovného 

- zabezpečení závodu, občerstvení během a po závodě 
- účastnické tričko (pouze účastníci přihlášení přes internet do 16. srpna 2019, pokud si 

jej objednají) 
- zajištění zázemí závodníků (převlékárny, toalety) 
- čipová časomíra 
- zdravotní zabezpečení závodu 

Přihlášky Přihlášení je možné na místě nebo dopředu přes web www.austerlitz-adventure.cz.  
Výhodou přihlášení přes web je nižší cena startovného a pro účastníky kategorií V–X 
možnost objednání účastnického trička. V kategoriích I–IV dostanou tričko všichni účastníci. 
Přihlášky přes web je možné podat do 23. srpna 2019, budete-li si však chtít objednat 
účastnické tričko, je nutné přihlášku podat nejpozději do 16. srpna 2019 – později již 
nebude možné tričko v rámci přihlášky objednat. Do tohoto data je také nutné v rámci 
přihlášky vybrat velikost trička pro účastníky kategorií I–IV, později již nebude možné zaručit 
správnou velikost. 
Přihláška je platná pouze po uhrazení startovného na účet pořadatele nejpozději 1 pracovní 
den po uzavření přihlášek (tj. 19. srpna 2019 při přihlášce s objednávkou trička a 26. srpna 
2019 bez trička). 

Umístění 
startovního čísla 

Při registraci obdrží každý závodník startovní číslo na dres, startovní číslo na kolo a 
plaveckou čepici s číslem. 

- při plavání je závodník povinen použít plaveckou čepici s číslem tak, že číslo musí být 
vpředu. Guma plaveckých brýlí musí být pod čepicí tak, aby nezakrývala číslo. Viz foto 
níže. 

- při jízdě na kole musí mít závodník startovní číslo na kole vpředu 
- při běhu musí mít závodník startovní látkové číslo viditelně vpředu, viz obrázek níže 

Pro umístění čísla doporučujeme použít gumu tzv. přehazovačku, na kterou si závodník 
látkové číslo umístí spínacími špendlíky. Ušetříte si problematické umístění čísla. Bude 
tolerováno umístění látkového čísla pro cyklistickou a běžeckou část vpředu na dresu či 
tričku dle nákresu níže. 

 

Měření času Pro měření času bude použita čipová technologie. Čip bude vydán každému závodníkovi při 
prezenci a odebrán v cíli. Čip závodník umístí na nohu u kotníku a je povinen jej mít takto 
umístěn po celou dobu závodu. Při ztrátě či poškození čipu hradí závodník pokutu 1 000 Kč 
pořadateli akce. 

Povinné vybavení Během jízdy na horském kole a běhu musí mít každý závodník krytou horní část těla 
(kombinéza, tričko, horní díl plavek), během jízdy na horském kole musí mít cyklistickou 
přilbu řádně upevněnou na hlavě. V případě nedodržení těchto pravidel bude závodník 
diskvalifikován. 

Použití neoprenu Při plavání je zakázáno použití neoprenu či jiných pomůcek. Každý závodník (včetně 
závodníků v dětských kategoriích) musí absolvovat plaveckou část závodu. U závodníků 
kategorie I jsou povolena plovací kola, popř. plavecké rukávky.   

Organizace na 
trati 

V průběhu závodu je povolen vstup do bazénu, depa a na trať pouze závodníkům. Výjimku 
tvoří závodníci kategorie I, u kterých je povolen doprovod jednoho rodiče. Rodič nesmí 
zasahovat do průběhu závodu, pouze zajišťuje bezpečnost závodníka a jeho orientaci. 



Občerstvení Na trati závodu bude jedna občerstvovací stanice v prostoru startu/cíle (iontový nápoj, voda 
a ovoce). Závodník může využít občerstvení během závodu při každém proběhnutí 
prostorem občerstvovací stanice pro závod, tj. při každém okruhu. 

Zdravotní 
zabezpečení 

První pomoc je zajištěna profesionální záchrannou službou včetně sanitního vozu 
v prostoru startu a cíle, v případě potřeby na trati závodu. 

Zázemí závodníků Na koupališti jsou k dispozici převlékárny (oddělené pro muže a ženy), toalety a sprchy. 

Ocenění vítězů Vyhlášení výsledků proběhne v prostoru startu a cíle. První tři v každé kategorii obdrží 
medaile a věcné ceny. Každý účastník dostane diplom. 

Vchod pro 
závodníky 

Vchod je zajištěn horní branou koupaliště od golfového hřiště (zde bude prezence a depo 
pro závodníky). Vstup do areálu koupaliště přes spodní bránu je pro závodníky zakázán. V 
případě vchodu přes spodní bránu musí závodník uhradit vstupné na koupaliště. 

Cesta k depu bude vyznačena kolem koupaliště před hlavním vchodem. 

Parkování Parkování je možné vedle stadionu na škvárovém hřišti nebo pod koupalištěm v ulici 
Kounicova a Příční (žádné z parkovišť není hlídané), viz nákres níže. Nebude možné parkovat 
v areálu golfového hřiště a Hotelu Golf. 

 

Organizátor akce Pořadatelem závodu je Austerlitz Adventure, z.s. ve spolupráci s městem Slavkov u Brna. 

Kontaktní osoba Lukáš Nechvátal, e-mail: lukas@austerlitz-adventure.cz, tel.: 776 818 839 

Konání závodu umožnil podnik Lesy České republiky, s.p. 
 

mailto:lukas@austerlitz-adventure.cz

