ŽITAVSKÝ DUATLON 2022
33. ročník
23.04.2022 SOBOTA
SLOVENSKÝ POHÁR V ŠPRINT DUATLONE

Usporiadateľ: Triatlonový klub TRIATLON Dvory nad Žitavou a Obecný úrad Kravany nad Dunajom z
poverenia STÚ
Miesto: Kravany nad Dunajom, Dunakorzo

1 Organizačný výbor
Gabriel Duka | starosta obce Kravany nad Dunajom
František Bernáth | riaditeľ pretekov
Tibor Németh | traťový komisár
František Král | traťový komisár
Erika Bernáthová | kancelária pretekov
Miroslava Ozoráková | technický delegát
Marián Czina | hlavný rozhodca

2 Súťažný výbor
František Bernáth | riaditeľ pretekov
Miroslava Ozoráková | technický delegát
Marián Czina | hlavný rozhodca

3Kategórie/objemy
Muži, Ženy, Veteráni1, 2, 3 Juniori, Juniorky, Dorastenci, Dorastenky:
5km beh 20km cyklistika - 2, 5km beh
Starší žiaci, žiačky:
3km beh 10km cyklistika - 1,5 km beh
Mladší žiaci, žiačky:
2km beh 5km cyklistika - 1km beh
Nádeje A
1km beh 3km cyklistika - 0,5km beh
Nádeje B
0,5km beh - 1,5km cyklistika - 0,25km beh
Nádeje C
0,25km beh - 0,75 km cyklistika – 0,12 km beh

4 Popis a plány tratí
Beh:

Štart je na Dunakorze, je vyznačený 2,5 km-ový okruh ulicami obce.
Trať je
rovinatá. Žiaci pobežia na 1000 a 500 metrovom okruhu, Nádeje A a B na 250m
okruhu, Nádeje C na 125m okruhu.

triatlon.befra.sk

Cyklistika:

Z Dunakorzo smerom na obec Moča po starej ceste pri Dunaji s otočkou po 2,5 km –
5km-ový okruh. Trať je rovinatá. Jazdia sa 4 kolá.
Žiaci budú mať vyznačený cykl. okruh 5km, starší – 2 kolá, mladší – 1 kolo. Nádeje A a
B budú mať vyznačený cykl. okruh 1,5km, nádeje A - 2 kolá, nádeje B - 1 kolo.
Nádeje C budú mať vyznačený cyklistický okruh 0,75 km, jazdia - 1 kolo.

5 Štartovné

25.- EUR - v deň pretekov na mieste
5.- EUR - žiacke kategórie
Prosíme o nachystanie presnej sumy pri prezentácii, ďakujeme.

6 Prihlášky

On-line na stránke triathlon.sk.

7 Prezentácia
Obecný úrad Kravany nad Dunajom, najneskôr 60 minút pred štartom.

8 Ceny
Finančné odmeny: 650 EUR
Muži, absolútne poradie: 100-80-70-50-40-30-25-20 EUR
Ženy, absolútne poradie: 100-70-40-25 EUR
Ostatné kategórie: vecné ceny
Žiaci - vecné ceny + medaily

9 Časový harmonogram
08:00 – 09:00
08:00 – 11:00
08:30 – 09:15
09:25
09:30
09:55
10:00
10:45 – 11:05

prezentácia žiakov a nádejí
prezentácia na Žitavský duatlon
otvorené depo pre žiacke kategórie a nádeje
poučenie pretekárov, výklad tratí – nádeje
ŠTART NÁDEJE
poučenie pretekárov, výklad tratí – žiacky duatlon
ŠTART ŽIACKEHO DUATLONU
Odobratie bicyklov z depa – žiacky duatlon a nádeje

11:05 – 11:45
11:50
12:00
14:00

otvorené depo – Žitavský duatlon
poučenie pretekárov, výklad tratí
ŠTART ŽITAVSKÉHO DUATLONU
vyhodnotenie výsledkov

Čas štartu jednotlivých kategórií môže upraviť súťažný výbor na základe počtu pretekárov v
jednotlivých kategóriách.

10 Upozornenie
triatlon.befra.sk

Preteká sa podľa platných Triatlonových a duatlonových pravidiel a Súťažného poriadku pre rok 2021.
Jazda v háku je povolená pre všetky kategórie, preteká sa za obmedzenej premávky, preto je
potrebné dodržiavať aj pravidlá cestnej premávky. Každý pretekár sa pretekov zúčastňuje na vlastnú
zodpovednosť.
Vzhľadom na pandemickú situáciu podmienkou štartu je taktiež splnenie podmienok OTP, t.j.
štartovať môžu len:
-zaočkovaní 2x,
-negatívne testovaní za posl 72 hodín,
-tí, ktorí prekonali covid za posl. 180 dní.
Organizátor požaduje čestné prehlásenie na mieste pri prezentácii.

11 Oficiálna stránka podujatia a kontakty

Podrobnejšie propozície vrátane nákresov tratí a aktualít nájdete na triatlon.befra.sk. V prípade
konkrétnej otázky sa môžete obrátiť na: 0905626662 alebo befra@befra.sk.

Príjemný pobyt v Kravanoch nad Dunajom, veľa športových a spoločenských zážitkov Vám prajú
organizátori.

triatlon.befra.sk

