
Název závodu 

TRIATHLON MĚLNÍK 2018
Statut závodu
ČP v Triatlonu 2018  MČR AG
OPEN můj první triatlon
Baby triatlon (4-7 let)
Distance hlavního závodu
0,75-20-5 km
Datum

21. 7. 2018
Místo, region
Mělník, Středočeský kraj
Pořadatel
Triathlon Mělník
Ředitel závodu, kontakt
Roman Táborský    r.taborsky@seznam.cz 
777 201 086
Přihlášky : Do 18 . 7. 2018    na www.czechtriseries.cz  

Startovné

Pro zvýhodněné startovné je třeba mít uhrazený členský poplatek ČTA pro rok  2018  a zaplatit startovné na účet pořadatele
do 19. 7. 2018.  Rozhodující je den připsání platby na účet pořadatele.  Po tomto termínu se startovné navyšuje o 100 Kč 
(v dětských kategoriích o 50 Kč) a není  zohledněné zvýhodněné startovné). 

Kategorie, distance
Kategorie Ročník

narození
Plavaní Kolo Běh

Baby 4-5 2013-14 20 m 500 m 100 m
Baby 6-7 2011-12 20 m 500 m  100 m 
Žáci 8 2010 100 m 2 km 0,8 km
Žáci 9    2009 100 m 2 km 0,8 km
Žáci 10-11  2008-07 100 m 2 km 0,8 km
Žáci 12-13   2006-05 300 m 4 km 1,8 km
Žáci 14-15  2004-03 400 m  8 km  3 km
OPEN 16-39 99-76 400 m 15 km 3 km
OPEN 40-49 75-66 400 m 15 km 3 km
OPEN 50- 65- 400 m 15 km 3 km
hendikep 400 m 15 km 3 km
Dorost  16-17 2002-01 750 m 20 km 5 km
Junioři  18-19 2000-99 750 m 20 km 5 km
20-23 98-96 750 m 20 km 5 km
24-39        95-79 750 m 20 km 5 km
40-49        78-69 750 m 20 km 5 km
50-59        68-59 750 m 20 km 5 km
60+ 58- 750 m 20 km 5 km

Kategorie Základní v Kč Zvýhodněné v Kč
Baby 50,- 50,-
Žactvo 100,- 50,-
Dorost, Junioři 400,- 300,-
OPEN 400,- 300,-
Dospělí 600,- 500,-
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ČP (MČR) hlavní závod, dorost a junioři

 750 m plavání  1 okruh pískovna Vliněves (Baraba)

 20 km kolo  nájezd + 4 kola (pískovna Vliněves – nám. Míru)

 5 km běh  3 okruhy v parku a kolem mělnických vinic k zámku

 Baby (4-5, 6-7 let)

 20 m plavání  1 okruh pískovna Vliněves (Baraba)

 500 m kolo  1 kolo (pískovna Vliněves - Nový most  a zpět)

 100 m běh  1 okruh pískovna Vliněves

 Benjamínci (8, 9, 10-11let)

 100 m plavání  1 okruh pískovna Vliněves (Baraba)

 2 km kolo  1 kolo (pískovna Vliněves - Nový most  a zpět)

 800 m běh  1 okruh pískovna Vliněves

ml. žáci (12-13 let)

 300 m plavání  1 okruh pískovna Vliněves (Baraba)

 4 km kolo  2 kola (pískovna Vliněves-Nový most a zpět) 

 1.6 km běh  2 okruhy pískovna Vliněves

st. žáci (14-15 let) 

 400 m plavání  1 okruh pískovna Vliněves (Baraba)

 8 km kolo  nájezd a 1 kolo (pískovna Vliněves – nám. Míru)

 3 km běh  2 zkrácené okruhy v parku a kolem mělnických vinic k zámku

OPEN 

 400 m plavání  1 okruh pískovna Vliněves (Baraba) 

 15 km kolo  nájezd + 3 kola (pískovna Vliněves – nám. Míru)

 3 km běh  2 zkrácené okruhy v parku a kolem mělnických vinic k zámku

Ustanovení:

V hlavním závodě lze startovat jen na silničním kole s krátkou hrazdou (viz pravidla ČTA). V dětských zá-
vodech i OPEN lze použít i horské nebo trekingové kolo.

Pokud bude závodník na trati cyklistiky dojet prvním závodníkem o jeden okruh, může pokračovat v závodu, 
ale nesmí blokovat předjíždějící závodníky!

Drafting povolen. Jízda v háku mezi pohlavím je zakázána. Výjimkou je kategorie žactva a OPEN.

Pořadatel má právo omezit počet startujících.

 Trať cyklistiky bude uzavřena. Přejezd Nového mostu, bude v samostatném jízdním pruhu. Nebezpečná místa 
na celé trati budou zajištěna policisty a pořadateli. Závodníci jsou však povinni dodržovat pravidla silničního 
provozu! 

Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.

Baby závod (4-7 let ) pro plaveckou část  lze použít rukávky nebo plavecký pás. Všechny dětí (4-15 let) obdrží 
v cíli medaile.

•



Časový harmonogram

 8:00-10:00  prezentace baby, žactva a benjamínků (k zámku, Mělník)

10:00-10:25  ukládání věcí do depa I. (pískovna Vliněves)

10:25  rozprava a poučení závodníků baby

10:30  start baby

10:25  rozprava a poučení závodníků benjamínků

11:00  start benjamínků

11:25  rozprava a poučení závodníků ml. žáci

11:30  start ml. žáci 

10:30-11:30  ukládání věcí do depa II. (k zámku, Mělník)

11:55  rozprava a poučení závodníků st. žáci

12:00  start st. žáci

8:00-11:00  prezentace Open  (k zámku, Mělník)

10:00-11:30  ukládání věcí do depa I. (pískovna Vliněves)

10:00-11:30  ukládání věcí do depa II. (k zámku, Mělník)

12:40  rozprava a poučení závodníků

12:45  start závodu Open

14:15  vyhlášení výsledků žactva,benjamínků a baby (k zámku)

10:00-13:30  prezentace ČP, dorost a junioři (k zámku, Mělník)

14:00 -15:00  ukládání věcí do depa I. (pískovna Vliněves)

14:10 -15:00  ukládání věcí do depa II. (nám. Míru)

15:00  rozprava a poučení závodníků

15:15  start ČP (MČR) závodu mužů, dorostenců a juniorů

15:20  start ČP (MČR) závodu žen, dorostenek a juniorek

17:20  vyhlášení výsledků a tombola 

Ceny:

Ve všech kategoriích medaile  a věcné ceny. Finanční ceny dle rozpisu v celkové výši 30 000 Kč

Muži Ženy

1. 5000 Kč 5000 Kč

2. 4000 Kč 4000 Kč

3. 3000 Kč 3000 Kč

4. 2000 Kč 2000 Kč

5. 1000 Kč 1000 Kč


