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PROPOZICE 
 

STATUT 

TriTour 2012, Akademické Mistrovství České republiky v triatlonu, minitriatlon, kvadriatlon  

 

MÍSTO A DATUM KONÁNÍ 

Poděbrady 27.5.2012. 

 

POŘADATEL 

Altis, Labe Tri Club 

KONTAKTNÍ ADRESA 

Jaroslav Formánek, Hellichova 668, 290 01 Poděbrady, 

tel.: 608 024 262,      

e-mail: jarformanek@seznam.cz 

 

ŘEDITEL ZÁVODU 

Ing. Martin Chmelík  

 

KATEGORIE 

Minitriatlon: 

Děti do 15 let (do roč. 97) 

Dospělí do 39 let (roč. 96 – 74) 

Dospělí nad 40 let (roč. 73 a starší)  

 

Tri tour, kvadriatlon: 

J16-19/Jky16-19 (roč. 96-93) 

M20-29/Ž20-29 (roč. 92-83) 

M30-39/Ž30-39 (roč. 82-73) 

M40-49/Ž40-49 (roč. 72-63) 

M50+/Ž50+       (roč. 62 a starší) 

 

AMČR 

M/Ž, držitelé platného indexu.  



  

 

 

TRATĚ 

Plavecká část: 

Plavání bude probíhat na jezeře, s točením kolem bójí ve směru hodinových ručiček, tedy 

vpravo. 

Cyklistická část minitriatlonu: 

Cyklistická část je rovinatá a jede se ve dvou okruzích. První část každého okruhu, v oblasti 

mezi jezery a Labem, probíhá terénem, druhá po zpevněných cestách. 

Cyklistická část TriTour, kvadriatlonu a AMČR: 

Po nasednutí v bráně jezera se závodníci místní komunikací dostanou na hlavní silnici směr 

Praha, po které jedou na otočku u motorestu v Kersku a zpět. Trať je vedena po hlavní 

komunikaci, tedy s předností v jízdě. Citlivá místa, kruhové objezdy a otáčka, bude 

zabezpečovat policie ČR. 

Kajakářská část pro kvadriatlon: 3 okruhy ve tvaru čtverce po směru hodinových ručiček. 

Běžecká část: 

Pro oba závody se bude odehrávat v prostoru mezi jezery a Labem. Minitriatlon v jednom 

krátkém okruhu (2,9 km), hlavní závod v jednom dlouhém (4,1km) a jednom krátkém 

(2,9km). Povrch je v první části každého okruhu terénem (nerovný) a v druhé po zpevněných 

cestách (panely, asfalt). 

V souvislosti s klimatickými podmínkami je změna tratí možná. 

 MINITRIATLON TRITOUR KVADRIATLON 

Plavání 0,300 0,700 0,700 

Kolo 8,2 30 30 

Kajak - - 5 

Běh 2,9 7  7 

POPIS TRATÍ 

Plavání - na jezeře v Poděbradech, jeden  okruh, Seriál MČR dva okruhy. 

Cyklistika - silnice I. třídy, rovina, směr Hradec Králové a zpět, 30km  v pěti okruzích 20 km 

ve třech okruzích, 12 km a 8 km ve dvou okruzích. 

Běh - rovina,  asfalt a písčité cesty s tvrdým podkladem. 7km ve třech okruzích, 5 km a 3 km 

ve dvou a 2 km v jednom okruhu. 

PREZENTACE 

Jezero Poděbrady, viz. příslušný časový pořad.   

 

PŘIHLÁŠKY 

Předem na www.tritour.cz.     

Termín uzávěrky přihlášek je 18.5.2012. Za přihlášeného se považuje závodník se zaplaceným 

startovným. 

Přihlášení po termínu je možné již pouze na místě s navýšením startovného a do počtu 

volných míst. Informace o počtu volných míst budou od 23.5.2012 na www.tritour.cz. 

Přihlášky na Minitriatlon na místě. 

STARTOVNÉ 

Triatlon seriálu TriTour 350 Kč.  

Účastníci AMČR 200 Kč. 150 Kč každému akademikovi dotuje Akademický sport. 

Minitriatlon 100 Kč. 

Kvadriatlon 450Kč. 

 

Startovné se platí předem, na účet 500594319/0800, v.s. datum narození bez teček, do vzkazu 

pro příjemce uvést jméno závodníka. Jedna platba = jeden závodník. 

Startovné placené hotově, při prezentaci, bude navýšeno o 50%. 

Závodník má při prezentaci povinnost doložit doklad o zaplacení startovného (složenka, 

výpis). 

Startovné minitriatlonu se platí pouze hotově při prezentaci. 

Pořadatel zaplacené startovné nevrací. 



 

 

 

ČASOVÝ POŘAD - MINITRIATLON 

8:30 – 9:30 Prezentace  

8:45 – 9:45 Uložení materiálu do depa  

9:30 Rozprava  

9:45 Start  

10:45 – 11:00 Vyzvednutí materiálu z depa  

12:30 Slavnostní vyhlášení výsledků 

 

 

ČASOVÝ POŘAD – TRI TOUR 2012, AKADEMICKÉHO MČR A KVADRIATLONU 

9:30 -11:00 Prezentace  

11:00 – 11:45 Uložení materiálu do depa  

11:45 Poučení závodníků  

12:00 Start 

14:45 - 15:45 Vyzvednutí materiálu z depa  

15:45 Slavnostní vyhlášení výsledků   

 

 

OBČERSTVENÍ 

Občerstvení bude podáváno na začátku každého běžeckého okruhu a v cíli závodu. 

V průběhu závodu se bude podávat čistá voda.  

 

PROTESTY 

Písemně, řediteli závodu s vkladem 200 Kč, nejpozději 15 minut po vyvěšení neoficiálních 

výsledků.  

 

 

INFORMACE 

 

 

PARKOVÁNÍ 

 

 

CENY 

Věcné, v jednotlivých vyhlášených kategoriích a za celkové umístění. 

  

Pořadatel si vyhrazuje právo nepředat věcnou odměnu závodníkovi, který se nedostaví na vyhlášení 

výsledků závodu. 

 



Parkoviště se nalézá u hlavní silnice, při příjezdu od Prahy vpravo, asi 400m před mostem 

přes Labe. Z parkoviště to je 300m k zadnímu vchodu do areálu koupaliště, za jehož branou 

se bude nalézat prezentace. Parkování na přístupu od hydroelektrárny není možné, jak 

z důvodu zákazu vjezdu, tak z důvodu prostoru potřebného pro závod. 

 

 

 

 

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO AKADEMICKÉ MISTROVSTVÍ REPUBLIKY 

 

Akademické Mistrovství České republiky se koná s podporou ČESKÉ ASOCIACE 

UNIVERZITNÍHO SPORTU. 

Prezentace: Akademici se u prezentace MUŽI, ŽENY, prokáží platným vysokoškolským 

indexem.  

Výsledky: Pořadí závodníků AM bude vyhlášeno jako redukované pořadí závodu TriTour. 

Ceny: Závodníci na prvních třech místech AM obdrží mistrovské medaile a diplomy. 

Ostatní: Závod akademiků je součástí závodu TriTour v triatlonu. Všechna ostatní 

ustanovení jsou pro AM shodná s ustanoveními propozic závodu TriTour v Poděbradech. 

 

 

DOPROVODNÉ AKCE 
Všechny doprovodné akce se konají v areálu poděbradského jezera – koupaliště den před 

triatlonovými závody, tedy 26.5.2012  

 

Běh krále Jiřího – silniční běh na 10km. Propozice najdete www.behy.cz 

 

Humanitární Běh naděje. Běh naděje navazuje na dříve pořádané běhy Terryho Foxe. Jeho 

smyslem je finanční sbírka na podporu boje proti rakovině spojená s pohybovou aktivitou. 

26.5. bude start v 16hod. Okruh bude dlouhý asi 2,5km a je možno jej absolvovat i chůzí nebo 

např. na kolečkových bruslích. Finanční sbírka bude probíhat i v době konání triatlonových 

závodů, tedy i 27.5.2012 

 

Závody dračích lodí 

Informace najdete na www.draci-lode.cz 

 

USTANOVENÍ 

 Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí, pořadatel nepřebírá za žádného 

účastníka zodpovědnost za jakékoliv újmy na zdraví a majetku.          

 Bez ohledu na účast v závodě stále platí veškeré jiné zákony, především zákon o 

pozemních komunikacích. 

 Pořadatel  má právo program změnit nebo i zrušit, pokud mu v tom brání překážka, 

jež nastala nezávisle na vůli pořadatele a brání mu ve splnění jeho povinnosti, jestliže 

nelze rozumně předpokládat, že by pořadatel  

 tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal a že by pořadatel v době 

vzniku závazku tuto překážku předpovídal.  

 Pro start není zapotřebí žádné licence. 

 Závodí se dle Pravidel TriTour. Kolo bez draftingu. 

 Kvadriatlon absolvuje své části v pořadí plavání, kolo (bez draftingu), kajak, běh. 

První dvě části budou probíhat společně s triatlonovým závodem 

 

http://www.draci-lode.cz/

