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  Němčičky 2014 
 

ZÁKLADNÍ PROPOZICE AKCE 
 

Pořadatelé 

oddíl plavání TJ Sokol Němčičky 

 

Kontakt 

TJ Sokol Němčičky, Sportovní areál, 691 07 Němčičky; 

tel.: 519 430 753; e-mail: tj@sportnemcicky.cz 

 

Datum a místo konání 

7. června 2014 – Němčičky (sportovní areál), Bořetice 

(sklepy) 

 

Délky a popis tratí 

PLAVÁNÍ – 200 metrů (kolem bójky, tedy 2x tam a zpět) 

KOLO – cca 20 km (smíšený terén, viz mapka) 

BĚH – 4,7 km (start ve sportovním areálu Němčičky, do 

Bořetic a zpět, viz mapka) 

Podrobný popis tras pro KOLO a BĚH bude též 

uveden ve startovním balíčku a obdrží jej každý, kdo 

uhradí startovné předem nebo na místě. Trasy budou 

označeny a přístupné 24 h před závodem. 

 

Kategorie 

Muži 

Ženy 

Limit na účast dohromady v obou kategoriích: 100  

 

Časový program TRIATLONU 

Prezence:  od 8:00 hod 

Start závodu: 9:30 hod 

Konec závodu: 13:00 hod 

 

Časové limity 

MUŽI – 2:59:00  

ŽENY – 3:39:00 

 

Vyhodnocení soutěže 

Vyhlášeni budou vždy první tři místa v každé kategorii. 

Vyhlášení proběhne po zpracování výsledků po ukončení 

závodu a to v cca 14:00.  

 

 

 

 

Startovné 

- do 31.5. : 250 Kč převodem na účet pořadatele 

- na startu závodu v hotovosti: 290 Kč 

 

Startovné obsahuje náklady na zdravotnickou a 

pořadatelskou službu.  

Každý startující obdrží poukaz na občerstvení a pamětní 

triko. 

 

Úhrada startovného je možná hotově na startu závodu 

(290Kč), zasláním na účet do 31.5. (250Kč) 

(číslo účtu: 1381818379/0800, variabilní symbol = 88, 

zpráva pro příjemce = jméno a příjmení závodníka) 

 

Podmínky účasti 
Startující berou na vědomí, že závod bude probíhat za 

plného silničního provozu a zavazují se dodržovat platné 

silniční předpisy. Dále se zavazují projet a proběhnout 

trasu v celé její délce a se všemi kontrolními stanovišti. 

Jsou povinni jakýmkoli způsobem nahlásit pořadatelům 

své odstoupení ze závodu.  

 

Ceny: 

První tři vyhodnocení v absolutním pořadí v obou 

kategoriích obdrží věcné ceny. Také nejstarší účastník 

v kategorii, kde bude více účastníků, obdrží věcnou cenu.  

 

Důležitá upozornění 

- doporučujeme vzhledem k povaze terénu některých 

úseků cyklistické části použít MTB (horské kolo) 

- helma (bez ní nebude účastník připuštěn na start) 

- start na vlastní nebezpečí (bezpodmínečný podpis na 

přihlášce do závodu) 

- pouze od 18 let, od 15 let pouze s písemným souhlasem 

rodičů, do 15 let pouze v doprovodu jednoho z rodičů 

- v případě živelné pohromy (zemětřesení, sesuvy půdy, 

povodně, kulový blesk apod.) či epidemie (slintavka, 

kulhavka, ptačí chřipka apod.) se startovné nevrací. 

- pořadatel si vyhrazuje právo na změnu trasy 

- pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie, 

videozáznamy a záznamy hovorů pořízených během 

závodu s účastníky závodu v souladu se zákonem 

 

 


