KOŠICKÝ CROSS TRIATLON
7. ročník
PROPOZÍCIE PRETEKOV

KOŠICKÝ CROSS TRIATLON

Názov podujatia :
Štatút
Miesto :
Termín :
Organizátor :
Kontakt :
Štatutárny výbor

Košický Cross Triatlon
Slovenský pohár v Cross Triatlone (Preteky 2. Kategórie)
Pláž Jazero v mestskej časti Košice – Nad jazerom
27.08.2022
3KE, o.z.
T. Palai – predseda občianskeho združenia 3KE
T. Palai – riaditeľ pretekov
Z. Daňová – technický delegát
M. Staňko – hlavný rozhodca

Prihlásenie na preteky :
Pretekári sa na naše preteky môžu prihlásiť online prostredníctvom portálu Slovenskej
triatlonovej únie, alebo v priestoroch štartu v deň pretekov, pokiaľ to dovoľuje kapacita
podujatia.
Prezentácia pretekárov a všeobecné pokyny :
V deň pretekov sa pretekári prezentujú u organizátorov pretekov priamo v areáli rekreačnej
oblasti Jazero v priestore štartu pretekov. Pri prezentácii si pretekári vyzdvihnú čipy a
štartovné čísla ako aj svoj štartovný balíček. Všetkým tým pretekárom, ktorí absolvujú aj
plaveckú časť pretekov bude počas prezentácie zároveň napísané ich štartovné číslo aj na
rameno pravej ruky. Čipy je po pretekov nevyhnutné vrátiť.
V priestore štartu ako aj na trati sa pretekári budú môcť osviežiť na občerstvovacích
staniciach, kde pre nich bude pripravená čistá voda a iontový nápoj. Na cyklistickej ako aj na
bežeckej trati bude na pretekárov čakať jedna občerstvovacia stanica zhruba v polovici trate.
Štartovné :
Štartovné môže pretekár uhradiť online prostredníctvom platobnej brány na webe Slovenskej
triatlonovej únie (online registráciu je však nutné vykonať najneskôr 2 kalendárne dni pred
pretekom), alebo na mieste v deň uskutočnenia pretekov. Výška štartovného poplatku je
nasledovná :
- Individuálny pretekár :
40 EUR
- Štafeta :
60 EUR
Kategórie :
Kategória
Juniori
Elita
Seniori
Štafety

Vek a ročník narodenia
do 18 rokov, rok narodenia 2004 a neskôr
18 až 39 rokov, rok narodenia 1983 až 2003
40 rokov a viac, rok narodenia 1982 a skôr
2- alebo 3-členné

Trať (plávanie, bicykel, beh)
600m, 17km, 7km
600m, 17km, 7km
600m, 17km, 7km
600m, 17km, 7km
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Harmonogram pretekov :
Dátum
Čas
27.08.2020
07:00 – 09:00
27.08.2020
09:00
27.08.2020
09:15
27.08.2020
09:20
27.08.2020
09:25
27.08.2020
09:30
27.08.2020
09:30-11:00
27.08.2020
11:00
27.08.2020
11:30
27.08.2020
11:35
27.08.2020
13:00

Popis
Prezentácia pretekárov na mieste pretekov
Uzavretie prezentácie pretekárov
Uzavretie cyklistického depa
Otvorenie pretekov
Predstavenie trate a organizačné pokyny
Štart pretekov
Sprievodný program v priestore štartu
Očakávaný príchod prvého pretekára
Poďakovanie partnerom
Vyhlásenie víťazov
Ukončenie pretekov

Ceny pre víťazov :
Kategória
1. Miesto muži
2. Miesto muži
3. Miesto muži

Ocenenie
50 EUR
30 EUR
20 EUR

Kategória
1. Miesto ženy
2. Miesto ženy
3. Miesto ženy

Ocenenie
50 EUR
30 EUR
20 EUR

Kategória
1. Miesto štafety
2. Miesto štafety
3. Miesto štafety

Ocenenie
50 EUR
30 EUR
20 EUR

Predpisy, pravidlá a záverečné ustanovenia :
Všeobecné ustanovenia :
1. Každý pretekár sa pretekov zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť, po zvážení svojej
kondície ako aj náročnosti trate. Prihlásením na preteky pretekár túto skutočnosť
potvrdzuje.
2. Každý pretekár preberá zodpovednosť za škodu spôsobenú na majetku alebo na
zdraví tretím osobám ako aj za škodu na majetku alebo zdraví sebe samému.
3. Organizátori pretekov Košický Cross Triatlon si vyhradzujú právo na zmenu
v propozíciách trate a v organizácií pretekov z dôvodu nepriaznivé počasia, alebo
z akýchkoľvek iných príčin. Všetci účastníci pretekov budú o takejto zmene
informovaní v dostatočnom časovom predstihu.
Štafety :
1. Štafetový tím môže pozostávaj aj z dvoch osôb, z ktorých jedna absolvuje
ľubovoľné 2 disciplíny.
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2. Pri skladbe štafetových tímov neplatia žiadne obmedzenia týkajúce sa veku či
pohlavia.
3. Pred odovzdaním štafety z plavca na cyklistu musí byť cyklista bosí, podobne ako
individuálni pretekári prechádzajúci z plaveckej na cyklistickú časť trate.
Odovzdanie štafety z plavca na cyklistu sa uskutoční pred cyklistickým depom
dotykom rúk oboch pretekárov.
4. Pred odovzdaním štafety z cyklistu na bežca je cyklista povinný riadne odložiť
bicykel do depa. Až potom vybieha z depa, aby predal štafetu bežcovi. Táto
predávka sa uskutočňuje tesne za depom, kde je už pripravený bežec. Odovzdanie
štafety sa opäť uskutoční dotykom rúk oboch pretekárov.
Trate :
Plávanie :
Plavecký okruh s dĺžkou 600 metrov je situovaný v jazere, v ktorom budú pretekárov viesť
orientačné bóje umiestnené na vode.
Bicykel :
Cyklistický okruh sa rozprestiera na 17 kilometrov dlhom okruhu a vedie cyklistou prevažne
po trailovom teréne lesmi v blízkosti jazera.

Obrázok 1 Mapa cyklistickej trate

Beh :
Bežecká trať sa rozprestiera na 7 kilometrov dlhom okruhu s celkovým prevýšením 222
metrov v blízkosti jazera a v priľahlých lesoch a pozostáva z asfaltových, ako aj trailových
pasáží. Na nižšie uvedenom obrázku je bežecká trať znázornená svetlo-modoru čiarou.

Obrázok 2 Mapa bežeckej trate
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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
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 organizátora podujatia a jeho partnerov.
Každý účastník podujatia je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky a riadiť sa pokynmi polície a usporiadateľov
podujatia. Pretekár súhlasí s časovým harmonogramom pretekov, ktoré sú uvedené v propozíciách. 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 podujatia.
V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlasím so spracúvaním osobných údajov za účelom
spracovania svojich osobných údajov pre účely vedenia evidencie účastníkov podujatia organizátorom a sprostredkovateľom
zabezpečujúcim prihlasovanie a spracovanie výsledkov podujatia. Taktiež vyhlasujem, že pravdivo uvádzam svoje vlastné
osobné údaje, alebo údaje osoby, ktorá mi k uvedeniu údajov dala písomný súhlas, alebo osoby, ktorej som zákonným
zástupcom.
Zoznámil/a som sa a súhlasím s poučením o spracovaní osobných údajov.
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