WinTrial 2011
Statut:

Mistrovství ČR v zimním triatlonu 2011
4. závod BRIKO Maplus Českého poháru v zimním triatlonu 2011
Mistrovství Jihočeského kraje v zimním triatlonu 2011

Pořadatel:

Help Tri Team
Slunečná 1165, 383 01 Prachatice
i.grabmuller@tiscali.cz

Místo:

Vimperk, Ski areál Vodník (směr Kašperské Hory)

Datum:

Neděle 20.2.2011

Předpis:

Závod proběhne dle regulí ITU, Pravidel triatlonu a Soutěžní směrnice
triatlonu vydanými ČSTT, a dále dle oficiálních propozic závodu vydaných
pořadatelem.
Závodníci podáním přihlášky berou na vědomí, že startují na vlastní
nebezpečí, pořadatel neodpovídá za škody jimi nebo jim způsobené na
zdraví či majetku.
Závodníci jsou povinni dodržovat pokynů pořadatelů.

Protesty:

Písemně soutěžnímu výboru s vkladem 200,- Kč nejpozději 15 minut po
vyvěšení neoficiálních výsledků.

Soutěžní výbor:

Ředitel závodu
Hlavní rozhodčí

Ing. Milan Hendrych
Ing. Miroslav Frouz

Lékařské zabezpečení: ZS Vimperk
Přihlášky:

elektronicky do 18.2.2011 s náležitostmi: příjmení, jméno, klub, datum
narození, kategorie. Po tomto datu přihlášky na místě do 10.30 hod.

Startovné: nebude vybíráno
Vzdálenosti: Závod je pořádán pro všechny kategorie na tratích o vzdálenostech
Běh 5 km
MTB 9 km
Lyže 7 km
Soutěžní výbor může v případě nepříznivých povětrnostních podmínek vzdálenosti upravit.
Popis tratí: Tratě budou vytyčeny v závislosti na sněhových podmínkách.
Běh:
povoleno užít běžeckých bot s hřeby

MTB:
Lyže:
Depa:
Další:

závodník je povinen cyklistickou část absolvovat v homologované přilbě, je
povoleno užít pouze kola o průměru 26“ a min. šířce 1,5´“
trať bude upravena pouze pro volnou techniku, je povolena výměna zlomené
hůlky,
závodník musí v depu kolo pouze nést nebo vést a lyže pouze nést,
nedodržení tohoto pravidla se trestá diskvalifikací!!!
závodník je povinen absolvovat celý závod se startovním číslem přes horní
části oděvu, číslo nesmí být žádným způsobem upravováno.

Kategorie: Juniorky, junioři WM19
Ženy, muži WM23
Ženy, Muži WM30
Ženy, muži WM39
Ženy, muži WM40
Ženy, muži WM50
Ženy, muži WM60

rok narození 92 – 95
rok narození 88 – 91
rok narození 82 – 87
rok narození 72 – 81
rok narození 62 – 71
rok narození 61 – 52
rok narození 51 a starší

Vložený závod pro žactvo (rok nar. 1996 – 1997 a 1998 – 1999) v duatlonu
na tratích 1,7 km běhu a 2,4 km běhu na lyžích.
Nejlepší v Mistrovství Jihočeského kraje získají mistrovské dresy a poháry.
Ceny:

Celkově bude rozděleno 70.000 Kč. V absolutním pořadí:
Muži:
Ženy:
1. místo 5.000,-Kč
1. místo 5.000,-Kč
2. místo 3.000,-Kč
2. místo 3.000,-Kč
3. místo 2.000,-Kč
3. místo 2.000,-Kč
4. místo 1.500,-Kč
4. místo 1.000,-Kč
5. místo 1.200,-Kč
6. místo 1.000,-Kč
7. místo 800,-Kč
8. místo 500,-Kč
Ve věkových kategoriích obdrží první tři poháry a finanční prémie.
další vyhlašované kat. (družstva):

VZP Rodiny (2 – 5ti členné týmy)
Equica Média (individuální kat. M,Ž)
VZP Firmy ( min. 3 členný tým)

Ubytování: Pořadatel ubytování nezajišťuje.
Časový pořad:

9:30 - 10:30
10:00-11:00
11:00
11:30
13:30

Prezentace v místě konání závodu
Ukládání materiálu do depa
Rozprava
Start závodu
Vyhlášení výsledků všech kategorií

