
Black Swans Triathlon 2022 
 

PROPOZÍCIE - aquabike 
 

 
Štatút podujatia: 
Z poverenia a za podpory Slovenskej triatlonovej únie – šprint triatlon, olympijský triatlon a 
aquabike sú vedené v Kalendári STÚ 2022. 
 
Usporiadateľ: 
BLACK SWANS Triclub Piešťany 
 
Kontakt: 
Web: www.blackswans.sk 
blackswansclub@gmail.com 
Tel.: +421 917 805 243 
Adresa: Vážska 7, 921 01 Piešťany, SVK 
 
Termín: 2. - 3. 7. 2022 
2. 7. 2022 Šprint triatlon, Krátky (olympijský) triatlon 
3. 7. 2022 M-SR v strednom triatlone Swansman, Aquabike 
 
Miesto konania: 
Wake Soul, Ratnovská zátoka pri Piešťanoch, Slovenská republika 
GPS:  48°33'54.6"N 17°49'40.7"E 
 
Súťažný výbor: 
Riaditeľka pretekov: Ing. Jana Beňačková 
Hlavný rozhodca: Anikó Ozoráková  
Technický delegát: Tadeáš Drahovský 
 
Ďalší rozhodcovia delegovaní STÚ: Miroslava Ozoráková, Jaroslav Cisár. 
Členovia výkonného výboru podujatia: Andrej Hlaváč, Bc. Lukáš Rusnák 
 

Štartovné: 
 

Cena štartovného do 30.5. do 1.7. 

Šprint 40€ 45€ 

Olympic 55€ 65€ 

Swansman 85€ 95€ 

Swansman štafeta 115€ 135€ 

Aquabike 45€ 50€ 
 

(Poznámka: pre pretekárov bez platnej licencie STÚ sa štartovné zvyšuje o poplatok za 
jednorazovú licenciu).  
Zaplatené štartovné sa nevracia, je ho však možné previesť na iného pretekára. Prípadný 
rozdiel vo výške prevádzaného štartovného a štartovného nového pretekára treba doplatiť do 
správnej výšky podľa tabuľky „štartovné“ najneskôr do začiatku konania pretekov. V 
odôvodnených prípadoch môže organizátor presunúť zaplatené štartovné na nasledujúci 
ročník pretekov. 
 

Pri prihlásení cez triatlonovú úniu je úhrada cez platobnú bránu integrovanú v systéme. Ak je 



registrácia vykonaná cez web www.blackswans.sk  resp. www.vysledkovyservis.sk hradí sa 
na účet: SK98 8330 0000 0028 0154 3696 
 

Vekové kategórie 
 

Muži  20 a viac (ABSOLUT) 20 – 39 (M) 40 – 49 (V1) 50 – 59 (V2) 60 a viac (V3) 

Ženy  20 a viac (ABSOLUT) 20 – 39 (Ž) 40 – 49 (Vy1) 50 – 59 (Vy2) 60 a viac (Vy3) 
 
 

Ceny pre víťazov: 
Všetci pretekári, ktorí sa umiestnia na 1. - 3. mieste budú odmenení medailou pre víťaza a 
vecnými cenami. 
 
 

Časový harmonogram 
 
Piatok 1.7.2022 
16:00 - 19:00    Registrácia pretekárov Šprint, Olympijský, Swansman + štafety, Aquabike 
 
Sobota 2.7.2022 
      7:30 - 9:00    Registrácia Šprint a Olympijský triatlon 
      8:30 - 9:30    Ukladanie vecí do depa 
      9:40 - 9:50    Výklad trate 
      9:50 - 9:55    Rozplávanie pretekárov 
                10:00   ŠTART Šprint triatlon 
                10:10   ŠTART olympijský triatlon 
                14:00   Vyhlásenie výsledkov 
   15:00 – 18:00   Registrácia Swansman, štafety, Aquabike 
 
Nedeľa 3.7.2022 
       6.30 - 8:00   Registrácia Swansman, štafety, Aquabike 
       7:00 - 8:30   Ukladanie vecí do depa 
       8:30 - 8:50   Výklad trate 
       8:50 - 8:55   Rozplávanie pretekárov 
                  9:00   ŠTART Swansman Ženy, Štafety 
                  9:10   ŠTART Swansman Muži 
                  9:15   ŠTART Aquabike 
                16:30   Vyhlásenie výsledkov 
 
 

AQUABIKE 
1,9km plávanie 
60km bicykel (450 výškových metrov) 
 
Štartovací balíček 
- čip na meranie času 
- štartové číslo 
- plaveckú čiapku 
- číslo na bicykel a prilbu 
- občerstvenie na trati 
- obed 
- finisher medaila 
- lekárska pomoc 
 
 
 

TRATE 

http://www.blackswans.sk/
http://www.vysledkovyservis.sk/


Plávanie/Swim 
2 okruhy = 1,9km 
Pretekár je povinný použiť plaveckú čapicu, ktorá je súčasťou štartovacieho balíčka. 
Rozhodcovia a záchranári budú v kajakoch a na paddleboardoch. 
Pláva sa v protismere hodinových ručičiek tak, že bója sa nachádza vždy po ľavej ruke 
 
Bicykel/Bike 
2 okruhy 60km (0,9 + 2x29 + 0,9) 
Trať cyklistiky nebude uzatvorená. 
Doprava na nej bude obmedzená, nebezpečné miesta na celej trati budú zaistené policajtmi 
a usporiadateľmi. 
Pretekári sú však povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky. 
Jazda v háku (drafting) je zakázaná. Porušenie tohto pravidla bude penalizované. 
Rozhodcovia na motocykloch budú dohliadať na pravidlá. 
Občerstvenie v každom okruhu (15km, 44km) banány, fľaše s vodou a izotonický nápoj. 
Penalty box bude umiestnený pri výbehu z depa medzi cyklistickou a bežeckou časťou. 
Z depa pretekár vybehne priamo do cieľa. 
 
MAPY TRATÍ: https://www.blackswans.sk/aquabike 
 

 

Ustanovenia: 
 

Podujatie sa koná podľa platných pravidiel STÚ a týchto propozícií. Prihlásením sa na 
podujatie každý účastník berie na vedomie, že sa pretekov zúčastňuje na vlastné riziko a 
vlastnú zodpovednosť, oboznámil sa s pravidlami STÚ a propozíciami týchto pretekov, je 
zdravý, absolvoval potrebnú lekársku prehliadku, dáva svoj neodvolateľný súhlas na 
zverejnenie obrazovej a zvukovej dokumentácie (fotografie a videozáznam) z podujatia, na 
ktorých je zachytený a zároveň súhlasí s ich využitím na marketingové účely podujatia a jeho 
partnerov a takisto je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky a riadiť sa pokynmi polície 
a usporiadateľov podujatia. Prihlásením sa na podujatie každý účastník v súlade so zákonom 
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v jeho platnom znení dáva svoj súhlas na 
spracovanie svojich osobných údajov pre účely vedenia evidencie účastníkov podujatia 
organizátorovi podujatia a sprostredkovateľom zabezpečujúcim prihlasovanie a spracovanie 
výsledkov podujatia, a taktiež vyhlasuje, že uvádza svoje vlastné osobné údaje, alebo údaje 
osoby, ktorá mu k uvedeniu údajov dala písomný súhlas, alebo osoby, ktorej je zákonným 
zástupcom. Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví 
súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Usporiadateľ si vyhradzuje 
právo nutných technických zmien oproti propozíciám podujatia z dôvodu nepredvídateľných 
okolností. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu propozícií v prípade dohody s 
technickým delegátom a hlavným rozhodcom. 
 

https://www.blackswans.sk/aquabike

