Propozície Piešťanského akvatlonu,
ktorý sa uskutoční v nedeľu 23.9.2012.

Typ pretekov:
Dátum:
Ročník:
Názov pretekov:
Miesto konania:
Okres:
Delegát STÚ:
Organizátor:

akvatlon
23.9.2012
2.
Piešťanský akvatlon
kúpalisko Eva v Piešťanoch na kúpeľnom ostrove
Piešťany
Karol Moravčík
ŠBR Piešťany
Sv. Štefana 1
92101 Piešťany
z poverenia Slovenskej triatlonovej únie (STÚ).
V spolupráci s Klubom vodného póla Kúpele
Piešťany a Piešťanským Plaveckým Klubom.
Preteká sa podľa pravidiel STÚ a týchto propozícií.
Tel.:
0904/975140
E-mail:
jozef.drahovsky@seznam.cz
Prihlášky:
http://beh.yw.sk online do 22.9.2012 do 12 hod.
Prihlásenie na mieste + 5 EUR okrem žiakov
a detí.
Prezentácia:
od 9:00 na kúpalisku Eva,
ukončenie prezentácie 30 min pred otvorením depa
pre danú kategóriu
Štartovné:
10 EUR, detské a žiacke kategórie neplatia
Trate:
plávanie - bazén 50 m
beh - val okolo rieky Váh (deti park)
Ceny:
finančné 3 muži a ženy v absolútnom poradí na
trati 900 m – 4,6 km,
vecné pre prvých 3 v každej kategórii,
sladká odmena pre všetkých v detských
kategóriách
Vyhodnotenie:
cca. 14:15
Možnosť ubytovania: Pre účastníkov akvatlonu pripravil Hotel City
akciovú cenu za noc 20 EUR s raňajkami
http://www.hotelcity.sk . Viac info na stránkach
http://beh.yw.sk .

Kategórie
Deti A chlapci 2004 a mladší
Deti A dievčatá 2004 a mladšie
Deti B chlapci 2001 a mladší
Deti B dievčatá 2001 a mladšie
Mladší žiaci (1999 – 2000)
Mladšie žiačky (1999 – 2000)
Starší žiaci (1997 – 1998)
Staršie žiačky (1997 – 1998)
Juniori (1993 – 1996)
Juniorky (1993 – 1996)
Muži registrovaní (1973 – 1992)
Ženy registrované
Veteráni 1 reg. (1961 – 1972)
Veteráni 2 reg. (1960 a starší)
OPEN muži
OPEN ženy
Štafeta

Časový rozpis:

9:55
10:00
10:20
10:30 – 10:40
10:45
11:10 – 11:20
11:25
11:50 – 12:00

12:05
13:00 – 13:10
13:15

Dĺžka trate
25 m – 200 m
25 m – 200 m
50 m – 500 m
50 m – 500 m
200 m – 900 m
200 m – 900 m
400 m – 1,8 km
400 m – 1,8 km
900 m – 4,6 km
900 m – 4,6 km
900 m – 4,6 km
900 m – 4,6 km
900 m – 4,6 km
900 m – 4,6 km
900 m – 4,6 km
900 m – 4,6 km
900 m – 4,6 km

Rozprava detský aquatlon (Deti A, B)
Štart Deti A
Štart Deti B
Otvorenie / Uzatvorenie depa mladší žiaci / žiačky
Štart mladší žiaci / žiačky
Otvorenie / Uzatvorenie depa starší žiaci / žiačky
Štart starší žiaci / žiačky
Otvorenie / Uzatvorenie depa Juniori,
reg. muži, veteráni 1,2, OPEN muži
Štart Juniori, reg. muži, Veteráni 1,2, OPEN muži
Otverenie / Uzatvorenie depa Juniorky, reg. ženy,
OPEN ženy, Štafety
Štart Juniorky, reg. ženy, OPEN ženy, Štafety

Pre pretekárov je zabezpečené občerstvenie a výrobky firmy TEKMAR Nitra.
Každý účastník sa zúčastňuje pretekov po dôkladnom zvážení svojho
zdravotného stavu. Účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť .V prípade
potreby sú účastníci povinní navzájom si poskytnúť prvú pomoc.
Protesty proti výsledkom možno podať do 15 minút po zverejnení
u organizátora.
Ďalšie informácie ako aj mapka príjazdu a mapa trate budú k dispozícii na
http://beh.yw.sk .
Organizátor si vyhradzuje právo na úpravu časového rozpisu podľa potrieb
pretekov a na zlúčenie kategórií pri nízkej účasti pretekárov v niektorej
kategórii.

Reklamní partneri:

Podujatie podporili:

Mesto Piešťany

