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LOKALITA

Start i cíl závodu je umístěn na louce v ATC Merkur (www.kemp-merkur.cz). Přístup do depa a na
registrace je hlavní bránou kempu a dále po přehledné navigaci až do depa. V oblasti depa jsou
umístěny registrační stany, úschovna pro street wear, i závodní expo.
Vstup do kempu je pro závodníky v rámci startovného, doprovod platí na recepci standardní vstupné dle
aktuálního ceníku. Závodníci budou před vstupem do kempu na hlavní vrátnici označeni páskou od
organizátora.
Parkování je dle pokynů provozovatele kempu ATC Merkur před vstupem do kempu. Do kempu je
povolen vjezd pouze ubytovaným závodníkům.
Příjezd z Brna trvá cca 30 minut
Příjezd z Prahy trvá cca 2hodiny 15minut.
Souřadnice depa: 48.8958292N, 16.5693808E
ATC Merkur nabízí volnočasové využití pro celou rodinu v podobě unikátního wakeboardového vleku a
vodní laguny, projížděk parníkem a ostatních aktivit. V neposlední řadě se kemp nachází v přímé
blízkosti AQULAND MORAVIA (www.aqualand-moravia.cz).

UBYTOVÁNÍ

Ubytování je možné přímo v ATC Merkur www.kemp-merkur.cz nebo v soukromí v okolních vesnicích.
Upozorňujeme na skutečnost, že ubytování bývá v hlavní sezóně náročné zamluvit, a proto je dobré
hledat v předstihu. Blízký je i Mikulov nebo ATC Dyje.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

8:30 – 10:30
8:00 – 9:15
9:00 - 10:30
10:00 - 11:30
11:00 - 11:15
11:50
12:00
17:00 – 17:30
19:00

REGISTRACE HLAVNÍ ZÁVOD
REGISTRACE DĚTSKÝ ZÁVOD
DĚTSKÉ ZÁVODY – PO KATEGORIÍCH
OTEVŘENO DEPO
ROZPRAVA PŘED ZÁVODEM
UKONČENÍ ROZPLAVÁNÍ
START PÁLAVARACE 2021
VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ
DOJEZD POSLEDNÍHO ZÁVODNÍKA

ČASOVÝ LIMIT

Časový limit pro dokončení závodu je 7,5 hodin, na plaveckou část 1:15 hod.

PLAVECKÁ ČÁST A POUŽITÍ NEOPRENŮ

Plavání 1,9 km, jedno kolo. Start z vody.
Použití neoprenů se řídí pravidly ČTA.

650 m

650 m

CYKLISTICKÁ ČÁST

Trať cyklistiky bude z části uzavřena pro dopravu, avšak každý účastník závodu je povinen
dodržovat pravidla silničního provozu a řídit se pokyny policie a pořadatelů.
Trať je vedena ve třech kolech s výjezdem/nájezdem z/do depa (5 km).
Chování závodníka na trati se řídí aktuálně platnými pravidly ČTA. Platnými pravidly se řídí i
vybavení na cyklistiku (helma, způsobilost kola atd.).

3x závodní kolo

2x – nájezd a výjezd z
trati

5 km
30km

Běh
Běh je veden po asfaltové komunikaci po hrázi přehrady ve třech okruzích a s náběhem
z depa.
Běhá se ve třech okruzích.
Občerstvovací stanice každých cca 2,5 km (voda, ionty, sůl, redbull, gel, banány, pomeranč).
Převýšení trati 16 m v jednom okruhu.

3,500m
.

DEPO

Depo je hlídáno strážní službou po celou dobu trvání závodu. V depu bude jasně vyznačena
převlékací zóna a místo pro zavěšení bagů BIKExRUN. Věci v bagu BIKE věšte do spodní linie
háčků s vaším startovním číslem.
Jízda na kole v prostoru depa je zakázána!
Přístup do depa mají POUZE označení závodníci, rozhodčí, osoby označené „PRESS“ a
určení pořadatelé.
Výdej kola a materiálu z depa po závodě výhradně závodníkům proti podpisu a prokázání se
startovním číslem!

Umístění kola do depa je možné od 10:00.

Kolo běh

Plavání

STARTOVNÍ ČÍSLO

Startovní číslo poskytnuté pořadatelem nesmí být žádným způsobem upravováno a musí
být použito tak, aby byla viditelná celá jeho plocha.
V průběhu celé cyklistické části je umístěno viditelně VZADU. Při běhu musí být číslo jasně
viditelné ZPŘEDU.

CIZÍ POMOC

Závodníkům není povoleno přijmout cizí pomoc.
Závodník nesmí být na trati doprovázen nebo veden doprovodným vozem, motorkou,
cyklistou ani běžcem (s výjimkou hendikepovaných závodníků).
Informace smějí být závodníkovi poskytovány pouze z okraje tratě. Toto pravidlo může být
pozměněno vzhledem ke klimatickým podmínkám na místě.

Nudismus je zakázán (i na trati – zakázán je i běh mužů bez horní části dresu), odložení
dresu je povoleno pro účely toalety na adekvátním místě mimo hlavní závodní trať.

OBČERSTVENÍ

CYKLISTIKA: 1 občerstvovací stanice – voda, cola, iont, banány, tyčinky
BĚH: 2 občerstvovací stanice – voda, cola, iont, pomeranče, gely
Odhazování odpadků (obalů od gelů, energetických tyčinek, cyklistických lahví atd.) mimo
občerstvovací stanice je ZAKÁZÁNO!

3:21

MĚŘENÍ ČASU A VÝSLEDKOVÝ SERVIS

Zajišťuje SportSoft použitím čipů, které každý závodník obdrží při prezentaci.
Čip je nutno vrátit v prostoru cíle, a to i v případě DNF.

PARKOVÁNÍ

K parkování bude vyhrazena plocha před kempem nebo přilehlá parkoviště.
Vzdálenost z parkingu do depa je cca 400 m.

Štafety
Každá štafeta může mít až 7 členů, ale vždy jen jednoho plavce.
Předávka plavání-kolo je v prostoru depa.

Předávka kolo-kolo je na křižovatce viz mapa níže

3x závodní kolo

Předávka
štafety kolokolo
Předávka
štafety
běh
2x – nájezd a výjezd z
trati

5 km
30km

Disclaimer
Účast na závodě je podmíněna minimálním věkem 18 let. Účast je dobrovolná a na vlastní
nebezpečí. Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. Pořadatel si
vyhrazuje právo nutných změn oproti rozpisu z důvodu nepředvídatelných okolností.

Kontakt:

Pořadatel:
Hana Míšková

Tomáš Novotný
info@trirace.cz
+420 734 845 756

+420 723 740 842

ACILUZO s.r.o.
IČO: 027 972 91
Antala Staška 1859/34
140 00 Praha 4 - Krč

