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NÁZOV PODUJATIA:
MIESTO:
TERMÍN:
ŠTATÚT:

ORGANIZÁTOR:

KONTAKT:

SÚŤAŽNÝ VÝBOR:

ROZHODCA:
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KATEGÓRIE A OBJEMY:
Kategória

Vek

Nádeje C ch/d
Nádeje B ch/d
Nádeje A ch/d
Ml.žiaci/čky
St.žiaci/čky
Dorastenci/ky
Juniori/ky
Muži/Ženy
Veteráni/ky 1
Veteráni/ky 2
Veteráni/ky 3
Absolut M/Ž
Fit muži/ženy

7 r. a ml.
8 - 9 r.
10 - 11 r.
12 - 13 r.
14 - 15 r.
16 - 17 r.
18 - 19 r.
20 - 39 r.
40 - 49 r.
50 - 59 r.
60 r. a st.
16 r. a st.
16 r. a st.

Rok
narodenia
2013 a ml.
2012 - 2011
2010 - 2009
2008 - 2007
2006 - 2005
2004 - 2003
2002 - 2001
2000 - 1981
1980 - 1971
1970 - 1961
1960 a st.
2004 a st.
2004 a st.

Súťaž
25m plávanie - 125m beh
50m plávanie - 250m beh
100m plávanie - 500m beh
200m plávanie - 1000m beh
400m plávanie - 2000m beh
1000m plávanie - 5000m beh
1000m plávanie - 5000m beh
1000m plávanie - 5000m beh
1000m plávanie - 5000m beh
1000m plávanie - 5000m beh
1000m plávanie - 5000m beh
1000m plávanie - 5000m beh
400m plávanie - 2000m beh

PLÁVANIE:

Pláva sa v 25m bazéne OLYMPIC s termálnou vodou, štart je z vody,
kotúľové obrátky sú zakázané, pláva sa po pravej strane za sebou,
organizátor si vyhradzuje právo upraviť počty pretekárov v dráhe.

BEH:

Behá sa v kúpeľnom parku a miestnej komunikácii, povrch je asfaltový a
jemný štrk. Mapky bežeckých tratí budú vyvesené pri prezentácii aj pri
bazéne.

PRIHLÁSENIE:

On-line registrácia do 9.7.2020 na www.triathlon.sk
Registrácia v deň pretekov za príplatok 5,-EUR (okrem kategórií
Nádeje/Žiaci ).
Ak bude v kategórii Nádeje A,B,C, prihlásených 21 a viac pretekárov na
preteky zvlášť D/CH, bude kvalifikácia o postup do finále M-SR !!!

PREZENTÁCIA:

V Záhradnej reštaurácií U PALATÍNA v kúpeľnom parku.

ŠTARTOVNÉ:

Nádeje 5€, Žiaci 10€, všetky ostatné kategórie 15€.
Pretekári bez platnej licencie STÚ sú povinní uhradiť poplatok za
jednorazovú licenciu, pretekári od 16 rokov – 4 €, žiaci – 2 €
Štartovné sa platí v hotovosti pri prezentácii, kde si pretekári vyzdvihnú
čipy a štartovné čísla. Po pretekoch je potrebné vrátiť číslo aj čip, za stratu
čipu, resp. štartovného čísla je účtovaný poplatok 30,-EUR.
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ČASOVÝ PROGRAM:
08:00 - 09:00 Prezentácia nádeje a žiaci
09:10 - 09:25 Ukladanie vecí do depa – nádeje A, B, C
09:25 - 09:30 Poučenie a výklad trate – nádeje A, B, C
09:30 - 10:15 Štart nádeje - kategória C, B, A
10:00 - 12:00 Prezentácia ostatné kategórie
10:30 - 10:45 Ukladanie vecí do depa - žiaci (ml.,st.), Fit Muži/Ženy
10:50 - 10:55 Poučenie a výklad trate – žiaci (ml.,st.), Fit Muži/Ženy
11:00 - 11:20 Štart mladší žiaci/žiačky
11:30 - 12:00 Štart starší žiaci/žiačky, Fit Muži/Ženy
12:30 - 12:50 Ukladanie vecí do depa - kat. D, Dy, J, Jy, M, Ž, V1, V2, V3
12:45

Vyhlásenie výsledkov kategórií nádejí a žiakov

12:50 - 12:55 Poučenie a výklad trate - kat. D, Dy, J, Jy, M, Ž, V1, V2, V3

CENY:

13:00

Štart kategórií D, J, M, V1-Muži

13:45

Štart kategórií Dy, Jy, Ž, V1-Ženy

14:30

Štart kategórií Muži-V2,V3, Ženy-V2,V3

15:30

Vyhlásenie výsledkov ostatných kategórií

V kategóriách Nádeje získavajú prví traja pretekári medaily a vecné ceny Majstrovstvá Slovenska. V ostatných kategóriách získavajú prví traja
pretekári poháre a vecné ceny – Slovenský pohár.
V absolútnom poradí finančné ceny v celkovej výške 200,00 €
Muži 40 – 30 – 20 – 10

Ženy 40 – 30 – 20 – 10

A víťaz Absolut Muži/Ženy zároveň športovú kameru s príslušenstvom
http://109.74.144.114/navody/nove_katalogove_listy_od_201712/CSSP206B06
8WFBS_EZVIZ_S2_grey.pdf
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PREDPIS:

Triatlon Turčianske Teplice
Súťaží sa podľa platných pravidiel a súťažného poriadku STÚ pre rok 2020
a propozícií týchto pretekov.
Každý pretekár sa zúčastňuje pretekov na vlastnú zodpovednosť, čo
potvrdzuje prevzatím čipu a štartovného čísla a zároveň 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.
Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví
súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí.
Organizátor si vyhradzuje právo nutných technických zmien oproti
propozíciám podujatia z dôvodu nepredvídateľných okolností.
Organizátor 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.

ZVLÁŠTNE USTANOVENIA:
Parkovanie pri futbalovom štadióne a na ulici SNP pri Kúpeľnom parku.
Vstup k bazénu iba v prezuvkách, plavecké čiapky sú povinné, zákaz
konzumovať jedlo v priestoroch bazéna aj pre hostí vo vyhradenom
priestore.
Zlaté kúpele Turčianske Teplice ponúkajú pretekárom a ich rodinným
príslušníkom 30% zľavu na 2 hodinový vstup do Aquaparku v termíne
1.9. -20.12.2020.
Občerstvenie pre pretekárov bude pripravené v priestoroch cieľa.
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ZÁZEMIE:

bazén

depo

registrácia, obed - Záhradná reštaurácia u Palatína

Centrálne parkovisko pri Futbalovom štadióne na Kollárovej ul., potom možnosť
prejsť k registrácii cez lávku
alebo normálne po cestu a chodníku
CIEĽ pre všetky kategórie okrem Nádejí
vstupná hala Kina Turiec – WC + („možnosť na prezliekanie“)
Záhradná reštaurácia U Palatína – WC
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ZOZNAM VŠETKÝCH SPONZOROV A PARTNEROV 10.ROČNÍKA HORNOTURČIANSKEHO AKVATLONU
Generálny sponzor:
https://www.therme.sk/ - jedinečné slovenské liečebné kúpele
s liečivou minerálnou vodou a aquaparkom

Sponzori a partneri:
https://www.express-alarm.com/index.html veľkoobchod so zabezpečovacou technikou,
dodávateľ svetových značiek HikVision, Bosch, Ezviz, Ajax, Tomst...
https://aonenutrition.com/ športová výživa značky oneNutrition spĺňa aj tie najnáročnejšie
požiadavky športovcov na produkty pre imunitu, podporu kĺbov, pohybu, zdravie a krásu
https://www.metalskoba.sk/ špecializovaná spoločnosť na ľahké strešné krytiny a
odkvapové systémy. Výroba klampiarskych prvkov ku krytinám a delených plechov ...
https://www.azet.sk/firma/28508/miroslav-zimmerman-stavebniny-zimo/ predaj stavebnín
- farby, dlažby, obklady, stavebné náradie. Zatepľovanie, výstavba domov, bytov, hál ...
https://www.nyna.sk/ zákazková výroba športového oblečenia pre cyklistiku, triatlon, beh,
kanoistiku a iné športy. Zameranie predovšetkým na funkčnosť, kvalitu a pohodlie.
https://www.bonavita.sk/bonavita-slovensko/ potravinárske výrobky vhodné pre zdravý
životný štýl ale aj výrobky, ktoré vám svojím určením uľahčia život
http://www.tekmar.sk/sk/Tekmar.html súlad moderného, aktívneho spôsobu života a
zdravej výživy, prináša kvalitu, inovatívnosť , bohatý svojim obsahom a chuťou.
https://farmakamenicany.sk/ najmodernejší skleník pre pestovanie rajčín na území
Slovenska pri obci Kameničany v panenskej prírode v tesnej blízkosti CHKO Biele Karpaty
https://www.redbull.com/sk-sk/energydrink funkčný nápoj, ktorý vám dáva krídla,
kedykoľvek ich potrebujete. Pri šoférovaní, v škole a počas štúdia, v práci, pri športe či hraní
https://www.budis.sk/sk/ minerálna voda vynikajúcej kvality, jedinečnej chuti, s bohatou a
dlhoročnou tradíciou a zároveň najpredávanejšia minerálna voda na slovenskom trhu.
https://www.tetras.sk/ technické preklady, profesionálne technické tlmočnícke zákazky,
všetky preklady, lokalizácie, služby DTP a služby v oblasti technickej dokumentácie.
http://www.shptt.sk/ výroba piškót z prevažne vlastných čisto prírodných surovín, odchov
mládok, chovu nosníc a výkrm brojlerových kurčiat a komplexná výroba a distribúcia vajec.
http://www.pekarenfatran.szm.com/uvod.html pekárenská výroba, prevádzka Mošovce
Občianske združenie z Turčianskych Teplíc - sociálne a opatrovateľské služby, podpora
mládežníckej činnosti.

