
11r. T.A.T - Majstrovstvá Slovenska v

olympijskom triatlone 29.06.2013

Dátum a miesto konania : sobota 29.júna 2013, rybník v Ďanovej pri Martine.

Organizátor súťaže : Turčiansky amatérsky triatlon Martin /TAT/. Preteká sa

podľa pravidiel STÚ atýchto propozicií.

Preteky:

Detský triatlon 50 m - 2 km - 0,5 km

šprint triatlon 750m - 20km - 5km

plávanie rybník 2 okruhy cyklistika 2 krát 10 km, beh 2 krat 2,5 km

Jazda v háku /drafting/je povolená pre všetky kategórie šprint Triatlonu

Triatlon M-SR pre mužov, ženy a SP v AG 1500m - 40km - 10km

plávanie rybník 3 okruhy ,cyklistika 3 krát 10 km, beh 4 krat 5 km

Jazda v háku /drafting/je zakázaná pre všetky kategórie M-SR pre mužov,

ženy a SP v AG

Prihlášky: www.sportis.cz

Akceptované budú až po zaplatení štartovného

Štartovné: detský triatlon 0,-

č.ú. UniCreditBank 1194438012/1111

ostatné kategórie do 31.5.2013 35 EUR

po 31.5.2013 40 EUR

pri prezentácií 28. a 29. 6. 2013 , 50 EUR bez trička

V prípade požiadania organizátorom je pretekár povinný preukázať sa dokladom o
zaplatení štartovného.

Štartovné zahrňuje tričko, obed, pitný režim, výrobok od Enervitu

Miesto konania: obec Ďanová

rybník Ďanová (plávanie), cyklistika Ďanová smer Folkušová , beh v obci Ďanová

Kategórie:

Deti /rok nar. 2002 a mladší 50 m - 2 km - 0,5 km

http://www.sportis.cz/


Registrovaní v STÚ: (elite M, Ž, vekové kategórie)

A.Muži, rok nar.1993-84 1500m - 40 - 10

B Ženy rok nar.1993-84/ 1500m - 40 - 10

C.Vek. kategória ženy AG 30-39 /1983 - 1974/ 1500m - 40 - 10

D:Vek. kategória ženy AG 40-49 /1973 - 1964/ 1500m - 40 - 10

E.Vek. kategória ženy AG 50+ /1963 a staršie/ 1500m - 40 - 10

F. Vek. kategória muži AG 30-34 /1983 - 1979/ 1500m - 40 - 10

G.Vek. Kategória muži AG 35-39 /1978 - 1974/ 1500m - 40 - 10

H.Vek. Kategória muži AG 40-44 /1973 - 1969/ 1500m - 40 - 10

I. Vek. Kategória muži AG 45-49 /1968 - 1964/ 1500m - 40 - 10

J. Vek. Kategória muži AG 50-54 /1963 - 1959/ 1500m - 40 - 10

K.Vek. Kategória muži AG 55-59 /1958 - 1954/ 1500m - 40 - 10

L.Vek. Kategória muži AG 60+ /1953 a starší/ 1500m - 40 - 10

Neregistrovaní vSTÚ: (Open)

M.Muži /rok nar.1974 a mladší 750m - 20 - 5

N.Veteráni /rok nar. 1973 a starší 750m - 20 - 5

O.Ženy/rok nar. 1974 a mladšie 750m - 20 - 5

P. Ženy /rok nar.1973 a staršie 750m - 20 - 5

Trate: plávanie rybník Ďanová

Bicykel : detský v okolí rybníka

ostatné kategórie: výjazd na okruh s obmedzením premávky, zvlnený terén okruhy.
Jazda v háku /drafting/je zakázaná pre všetky kategórie s výminkou šprint

triatlonu.

Beh , rovina

Ceny: Detský triatlon ocenení všetci účastníci.

V ostatných kategóriách vecné ceny pre prvých troch pretekárov.

V absolútnom poradí mužov a žien na objemoch 1500 - 40 - 10 finančné:



Muži: 350 -250 -150 - 100 -80 -70 -65 -50 -30 -20

Ženy: 350 -250 -150 -100 -70 -50 -20

Organizačný výbor:

Riaditeľ podujatia: Peter Haratík

Hlavný rozhodca:

Technický delegát:

Časový rozpis:

28.6.2013 od 17:00 prezentácia všetkých kategórii, Ďanová - rybník

29.6. 2013 od 07:30 prezentácia všetkých kategórii, Ďanová - rybník

Prezentácia je ukončená 30 minút pred štartom príslušnej kategórie.

08:00/08:50 otvorenie/uzavretie depa open

9:00 štart: ženy a vekové kategórie staršie ako 50 rokov (B,C,D,E,J,K,L)

11:15/11:40 otvorenie/uzavretie depa šprint

12:00 štart. šprint triatlon (M,N,O,P)

13:40/13:55 otvorenie/uzavretie depa deti

14:00 štart deti

14:15-14:40 otvorenie/uzavretie depa elite muži a AG < 50 (A,F,G,H,I)

15:00 štart elite muži a AG < 50

17:20/18:00 výber bicyklov z depa /Elite + AG/

občerstvenie pre pretekárov

18:00 vyhodnotenie

Povinná výbava: ochranná prilba pri cyklistike. Každý súťažiaci preteká na

vlastnú zodpovednosť. Ako súhlas s podmienkami preteku sa považuje zaplatenie
štartovného poplatku. Preteká sa podľa pravidiel STU pre bez hákový triatlon



Informácie: Daniel Konečný 0903 503 666, 043-4134245 , svemat@svemat.sk,

tatriatlon@tatriatlon.sk Organizátor si vyhradzuje právo zmeny

propozícií v prípade dohovoru s TD a HR.

Počet štartujúcich je obmedzený na 80 ľudí v jednom štarte

Organizátor má právo rozdeliť pretekárov do štartových vln podľa počtu
prihlásených a prípadné zmeny proti propozíciam zverejní najmenej tri dni pred
pretekmi na stránke tatriatlon.sk a stránke STÚ
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