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DĚTSKÝ DUATLON/TRIATLON 
Propozice  

Cílovou skupinou jsou děti navštěvující základní školu. Délka tratě se liší dle kategorií. 

datum  start  vzdálenost  Cíl limit  

24. června 
2017 

 
Boskovice,  

Červená zahrada 
od 12:00 hod. 

 

různá dle 
kategorií 

Boskovice,  
Červená zahrada 

 
   20 min 

 
 

Startovní poplatek 
 

Druh závodu cena 

1. třída 50 Kč 

2. třída 50 Kč 

3. třída 50 Kč 

 
Servis pro závodníka 

• úschovna zavazadla a kola 
• výsledky na www.sportujsnami.cz   
• šatna 

Úhrada startovného 
Bezhotovostní převod 
číslo účtu pro platbu z ČR v Kč: 2600619930/2010;  
pro mezinárodní platby (včetně Slovenska) IBAN: CZ120100000002600619930, BIC/SWIFT 
kód: FIOBCZPPXXX.  
 
Při bezhotovostním převodu je variabilní a specifický symbol vygenerován systémem.  
Do poznámky prosím uvádějte jméno a příjmení registrovaného. Platby provádějte výhradně 
jednotlivě, vždy pouze za jednoho účastníka! 
 

 
Popis trat ě 
Povrch tvoří silnice a zpevněná cesta. Závod proběhne za vyloučení silničního provozu. 
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Mapa trat ě 
 

1. třída (běh – kolo - b ěh)  

Děti vyběhnou ze startovního oblouku a běží za zimní stadion (běžecká trať je označena 

červeně), pak probíhají štěrkovitou cestou za koupalištěm a vybíhají na silnici. V depu si 

vyzvednou kolo a jedou ve směru šipek po silnici ke startovnímu oblouku (cyklistická trať je 

označená zelenou barvou), projíždí startovním obloukem dál za zimní stadion, až opět 

dojedou do depa. V depu odloží kolo a utíkají po silnici ve směru šipek opět ke startovnímu a 

cílovému oblouku, kde závod ukončí. 

 

 

 

2. třída (běh – kolo – b ěh)  

Děti vyběhnou ze startovního oblouku a běží za zimní stadion (běžecká trať je označena 

červeně), pak probíhají štěrkovitou cestou za koupalištěm a vybíhají na silnici. V depu si 

vyzvednou kolo a jedou ve směru šipek po silnici ke startovnímu oblouku (cyklistická trať je 

označená zelenou barvou), projíždí startovním obloukem dál za zimní stadion. Pak dojedou 

opět k depu, tím dokončí první cyklistické kolečko. Celkem cyklistické kolečko absolvují 2x . 

Jakmile se podruhé objeví u depa, odloží kolo a utíkají po silnici ve směru šipek opět k 

cílovému oblouku, kde závod ukončí. 
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3. Třída ( běh - plavání – kolo – b ěh)  

Závod dětí začíná opět od startovního oblouku. Děti si musí k první disciplíně vyběhnout ze 

startovního oblouku a běží koupalištěm k rekreačnímu bazénu. Před vstupem do prostoru 

bazénu si odloží boty, přilbu, případné další věci do připravených boxů. Do bazénu vstupují 

přes bazénové schodiště. Vzhledem k tomu, že hloubka vody dosahuje 0,4 m, mohou vodou 

nejprve procházet a dle uvážení se pak na vodu položit. Děti plavou k označenému místu 

v rekreačním bazénu. U bójky se otočí a plavou zpět k bazénovým schodům. Z vody vystupují 

po schodech, prochází čistící zónou, v boxu si vyzvedávají své věci a utíkají přes koupaliště 

směrem k označenému depu (červenou barvou je označená běžecká trať). V depu si děti 

přebírají kolo a pokračují po silnici na kole (cyklistická trať je zelená trať), odbočují do 

sportovního areálu, sjedou na škvárový ovál a pokračují na kole kolem travnatého hřiště, 

následně vjedou na chodníček kolem umělého hřiště, po jeho obvodu projedou po chodníčku 

a následně vyjedou na škvárový ovál kolem travnatého hřiště.  Posléze vyjedou menší 

stoupání a směřují na kole ke startovnímu oblouku, projíždí na kole po štěrkové cestě za 

zimním stadionem, koupalištěm až opět vyjedou u depa.  Kolo odloží v depu a běží po silnici 

do cíle (běžecká trať je označena červenou barvou). Proběhnutím cílového oblouku pro ně 

závod končí. 
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Kategorie, starty, délka trat ě  

 
START KATEGORIE  plavání  běh kolo  

13.00 hod. žákyně III. třídy ZŠ  80 m 1x 320 m 
1x 330 m 1 400 m 

13.40 hod. žáci III. třídy ZŠ 80 m 1x 320 m 
1x 330 m 1 400 m 

14.15 hod. žákyně II. třídy ZŠ  ne 1x 360 m 
1x 330 m 2 x 690 m 

14.45 hod. žáci II. třídy ZŠ ne 1x 360 m 
1x 330 m 2 x 690 m 

15.15 hod. žákyně I. třídy ZŠ  ne 1x 360 m 
1x 330 m 690 m 

15.35 hod. žáci I. třídy ZŠ ne 1x 360 m 
1x 330 m 690 m 

Pro správné za řazení závodníka do kategorie je rozhodující jakou t řídu 
základní školy závodník navšt ěvuje. 

Zdravotnická záchranná služba 
První pomoc pro závodníky je zajišťována středním zdravotním personálem, který bude 
k dispozici po celou dobu závodu! 
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Ceny 
Nejlepších pět závodníků a závodnic z každé kategorie obdrží poháry. Za úspěšné absolvování 
závodu obdrží každý účastník odměnu. 
 
Pravidla  
• Každý registrovaný je povinen uhradit startovní poplatek do 7 dnů od registrace, 

v případě, že poplatek není včas uhrazen, registrace bude bez upozornění vymazána. 
• Registrace běžců bude uzavřena nejpozději 20. 6. 2017, případná další registrace je možná 

pouze v den závodů, a to z případných odhlášek. 
• Registrace je považována za platnou až po jejím zaplacení, a to částkou splatnou v den 

platby, která je v plné výši připsána na účet pořadatele. Platba bankovním převodem musí 
být připsána nejpozději 23. 6. 2017 na účet pořadatele. 

• Pro správné zařazení závodníka do kategorie je rozhodující navštěvující třída základní 
školy v daném školním roce 

• Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky.  
• Na zákonných zástupcích závodníků leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o jejich 

fyzické připravenosti a schopnosti uběhnout celou vzdálenost.  
• Po celé délce tratě je doprovod závodníka na in-linech, jízdních kolech nebo jiných jízdních 

prostředcích přísně zakázán. 
• Pořadatel není odpovědný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou účastí 

v závodě nebo jeho sledováním.  
• Organizátor má právo z kapacitních důvodů uzavřít registraci předčasně bez předchozího 

oznámení.  
• Registrační poplatek je konečný a je nevratný.  
• Pořadatel si vyhrazuje právo posunout čas startu nebo v naléhavém případě pozměnit trasu 

běhu. 
• Balíčky, ceny pro vítěze a výhry, které si běžci nevyzvednou v den běhu, propadají ve 

prospěch pořadatele. 


