MAPY DISCIPLÍN

PROPOZICE

PROPOZICE

Pořadatel: CLUB TRIATLON Tri Sport Čeko Sokolov, z.s.
Datum konání: sobota 10. srpna 2019

Tratě: PLAVÁNÍ - okruh ve vodách nádrže Michal
CYKLISTIKA - okruh Sokolov - Vítkov - Podstrání a zpět
BĚH - okruh zvlněným terénem kolem nádrže
Zdravotní zabezpečení: MEZDOS Jaroslav Mezera
Vodní záchranná služba: Vodní záchranná služba SU a.s.
Doprava: pořadatel nezajišťuje dopravu do místa startu a zpět
Občerstvení: v místě konání závodu
Hudební produkce: Josef Kábrt

Disciplíny
1. část - plavání 750 m
2. část - kolo 20 km
3. část - běh 5 km
Žáci
Žáci 8,9,10,11 let (100-2-1)
Žactvo mladší 12-13 (300-6-2)
Žactvo starší 14-15 (400-8-3)
Místo: areál vodní nádrže Michal v Sokolově

Trasa CYKLISTIKA - 20 km
jezero - D. Rychnov - a zpět

Trasa BĚH 5 km

okruh 2,5 km kolem
vodní nádrže Michal

Trasa PLAVÁNÍ 750 m
vytyčená bójkami

Přihlášky: do 9. 8. 2019
e-mail: jdtriatlon@centrum.cz, aces@volny.cz
Jiří Dvořák, Závodu míru 1855, 35601 Sokolov
tel.: 777 610 023
Startovné:
Žactvo: zdarma
Přededem přihlášení: 200,- Kč (účet: 18035391/0100)
Registrace na místě: 300,- Kč (platba hotově)
Časový harmonogram závodu:
08.00 - 09.30
10.00 - 11.00
11.00 - 12.30
13.00
13.45
14.00
16.30

Grafické zpracování a tisk:

Tel.: 352 605 508
www.azus.cz

Prezentace žákovské kategorie
Start žákovských kategorií
Prezentace hlavní závod
Rozprava
Uzavírka depa
Start hlavního závodu
Vyhlášení výsledků, tombola

Ceny:
Vyhodnocení závodníci v absolutním pořadí obdrží hotovostní
odměny a věcné ceny. Bude provedeno losování startovních čísel,
na které může závodník, který absolvuje celý závod, vyhrát hodnotné věcné ceny, věnované sponzory. Nejstarší závodník obdrží
věcnou cenu.

Ředitel závodu: Jiří Dvořák
Hlavní rozhodčí: Mgr. Václav Sobotka
Organizace běhu: Mgr. Václav Sobotka
Organizační výbor: J. Langr, K. Hejnic, Ing. R. Máčalík,
Ing. L. Novotný, P. Schindler,
M. Galaňuk, B. Killingerová,
		
Bc. V. Kaiserová, Bc. M. Knedlíková,
		
V. Kraus, L. Pazour
Zpracování výsledků: Karel Hudeček
Ubytování: penzion ČERNÝ MLÝN - tel.: 608 027 587
Ustanovení:
Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí, pro cyklistickou
část je předepsána kompaktní přilba. Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu, pokyny policie a pořadatelů.
Závody se uskuteční za všech klimatických podmínek, pořadatel
nepřebírá za žádného účastníka zodpovědnost za jakékoliv újmy
na zdraví a majetku.

ABSOLUTNÍ POŘADÍ - HOTOVOSTNÍ ODMĚNY
Umístění
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
8. místo
9. místo
10. místo
11-20. místo
21-30. místo

Muži
3000,2000,1000,900,800,700,600,500,400,300,200,100,-

Umístění
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
8. místo
9. místo
10. místo

Věcné ceny: dorost, junioři, 30, 40, 50, 60, 70+ let.

Ženy
2000,1000,900,800,700,600,500,400,300,200,-
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VELKÁ CENA

Města Sokolova

10. srpna 2019

Pár slov úvodem...

Pár slov úvodem...
SPONZOŘI AKCE

Sokolov

Město Sokolov

Město Sokolov • odbor školství a kultury

Vážení sportovní přátelé,
ať již jste soutěžící, kteří budou bojovat o nejlepší výsledky v náročném závodě, nebo
diváci přihlížející zápolení triatlonistů, jménem města Sokolov vás chci všechny přivítat
v areálu přírodního koupaliště Michal. Velká cena města Sokolova a Karlovarského
kraje, která je součástí Českého poháru, už má svou tradici. Jejím přínosem určitě je, že
kromě špičkových sportovců usilujících o co nejlepší pozice v sérii triatlonů, mohou se
na připravené tratě vydat rovněž i amatérští sportovci a připraveny jsou také žákovské
kategorie. Sokolov je městem podporujícím sport pro všechny a každoročně na tyto
účely vynakládá desítky milionů korun. Jsme proto rádi, že u nás koná řada významných sportovních akcí, mezi něž právě tento podnik patří. Přeji všem zúčastněným
hodně úspěchů, divákům atraktivní zábavu a poděkování patří organizátorům
za přípravu celé akce.

Vážení sportovci a vážení sportovní přátelé,Je nám ctí, že se tradičně můžeme
podílet na zajištění sportovní akce jako je tato. Velká cena Karlovarského kraje
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SLUŽBY MASS, spol. s r.o.

Vážená paní,

Sportu zdar, triatlonu obzvlášť, vážení sportovci a milí přátelé sportu,
je nám velkou ctí a potěšením, že se můžeme již poněkolikáté podílet na zajištění
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Vážení přátelé sportovci, fanoušci triatlonu,
s radostí jsem přijal nabídku podílet se na organizaci sport. podniku takové
úrovně, jaké tradiční Velká cena triatlonu města Sokolova za mnoho let svého
konání dosáhla. Toto sportovní odvětví mě fascinuje fyzickými výkony závodníků
na pokraji lidských možností, jejich naprostým soustředěním a odhodláním být
neustále lepšími, přitom ale v rámci fair play. Nemohu zde nevidět jistou paralelu s
hodnotami, které vyznávám ve svém osobním i profesionálním životě a přeji proto
všem zúčastněným mnoho sil do dalších bojů...

Velmi rád jsem uvítal možnost podpory tak významného projektu,
jakým se bezesporu Velká cena Sokolova v triatlonu stala. Jako sportovec si
nesmírně vážím obrovského nasazení závodníků, které tato náročná disciplína vyžaduje a přeji jim, organizátorům i vám, divákům, vydařené počasí
a krásný sportovní zážitek.

Ing. Miroslav Kolbasa, majitel společnosti KMK Granit, a.s.

S pozdravem
Mgr. Světlana Sojková
Městský úřad

Sokolov

odbor školství a kultury

Tato akce je realizována za finanční
podpory
města Sokolov.
Město příjemné pro život

ČPP pojišťovna / MESEK CZ / EUROVIA CS, a.s. /
Bss Báňská stavební společnost / Vodohospodářská
společnost Sokolov, s.r.o. / PERMON / Algon Plus,
spol. s r.o. / VADU Plus / RECYS-MACH s.r.o. /
Azus Březová, s.r.o. / Wolfnet / Stevispol s.r.o.

Renata Oulehlová, starostka města Sokolov
Váš dopis značky • ze dne

Zdeněk Mach, RECYS - MACH

SPEDICA, spol. s r.o. / KMK Granit / Služby MaSS /

Na akci také přispěli:
Studio COMPREX, Píša Jiří KONZULT, Elektro Kleiner Sokolov

Město Sokolov • Rokycanova 1929 • Sokolov 356 01 • Tel.: +420 359 808 111 • Fax: +420 359 808 300

