PROPOZICE
Pořadatel: Glassman Triathlon Team Teplice z.s.
Datum konání: sobota 7. září 2019
Disciplíny:
1.
2.
3.

část – plavání 700m
část – cyklistika 32km
část – běh 6,4 km

Kategorie:
M1 – muži do 44 let
Ž1 – ženy do 44 let
M2 – muži 45-59 let
Ž2 – ženy 45-59 let
M3 – muži 60+ let
Ž3 – ženy 60+ let
S – štafety 2-3 členné

Místo: Oldřichov u Duchcova; okres Teplice
jezero Barbora – areál Eurocampu – restaurace Yacht
club

Přihlášky:
Do 4. 9. 2019 na adrese: www.stopnito.cz
Po 4. 9. 2019 v místě závodu.

Startovné:
Jednotlivci: 400/500/600 Kč
Štafeta 2-členná: 700/800/900 Kč
Štafeta 3-členná: 1.000/1.100/1.200 Kč
do 8. 8. 2019/do 4. 9. 2019/po 4. 9. 2019
Součástí registrace je objednávka trika.
Správnou velikost a triko samotné garantujeme
jenpřihlášeným do 8. 8. 2019

Platba: 115-2179500257/0100

Storno:
při odhlášení do 8. 8. 2019 vracíme 90%; do 4. 9. 2019
- 50%; po 4. 9. 2019 - 0%

Časový harmonogram závodu:
10:45 – 12:00
12:12
13:00
13:13
*17:30

sraz a prezence
rozprava
uzavírka depa
START
vyhlášení výsledků, tombola

30. ročník
Glassman Triathlon
2019

Ceny:
Vyhodnocení závodníci obdrží odměny a věcné ceny.
Poté bude provedeno losování startovních čísel, kde
může závodník vyhrát hodnotné věcné ceny. Nejstarší
a nejvzdálenější závodník obdrží extra cenu.

Tratě:
PLAVÁNÍ: okruh ve vodách jezera Barbora
CYKLISTIKA: 2x16km okruh po trase
Barbora - Oldřichov – Jeníkov – Háj – Křižanov – Hrob
– Košťany – Oldřichov
BĚH: 2x3,2 km okruh v okolí jezera Barbora;
obrátka na pláži v prostoru cíle

Parkování:
Pořadatelé se pokusí zajistit dostatek parkovacích míst
pro přihlášené závodníky v závislosti na prostorové
možnosti areálu.
Pořadatelé neodpovídají za odložené věci, za věci
ponechané ve vozidlech ani za vozidla samotná byť
odstavená na vyhrazených místech pro parkování.

Zvláštní ustanovení:
Pořadatel má právo omezit počet startujících.
Závod bude probíhat bez omezení dopravy. Závodníci
jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu.
Povinná je cyklistická přilba!
Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.

7. září 2019

