
                                                                                                                                                                                                                              

                          

                                                                                                    

      

                        
 

Závod je podporován z „Grantového programu České triatlonové asociace Krajské 

série mládeže a partnerské závody 2014“,  DECATHLON Plzeň a Města Nýřany. 
 

„Nýřanský triatlon DECATHLON“ 
5. závod Plzeňské triatlonové série mládeže 

 

 

Datum konání:  Neděle 13. července 2014 

Místo konání:  Koupaliště Nýřany a jeho okolí 

Pořadatel:   Krajský triatlonový svaz Plzeňského kraje  

Triatlonový klub Slavia VŠ Plzeň 

Kontakt:     Ing. Milan Ungr: 608 552 881, e-mail: 3atlon@email.cz 

    Petr Hojda: 607 400378, e-mail: Petr.Hojda@email.czz 

Popis závodu: Terénní triatlon. 

Závod je složen ze tří souvisle absolvovaných disciplín. 

Zahajuje se plaváním, následuje cyklistika a končí během. 

Plavání:   Koupaliště Nýřany (délka dle kategorie). 

Cyklistika: Okruh v okolí koupaliště a v lesoparku Mexiko (délka dle kategorie). 

 (Doporučené trekové nebo horské kolo.) 

Běh:   Okolí koupaliště a lesopark Mexiko (délka dle kategorie). 

Depo:   Umístěno u zadního východu koupaliště. 

 

Kategorie: 

žáci  do 8 let (rok narození 2006 a mladší) 

žáci           9 let (rok narození 2005) 

žáci  10 - 11 let (rok narození 2003 až 2004) 

žáci   12 - 13 let (rok narození 2001 až 2002) 

žáci     14 - 15 let (rok narození 1999 až 2000) 

rodiny  z výsledků závodu dětí a následného závodu dospělých 

 

Tratě: 

žáci:  do 8 let     40 m plavání - 1000 m kolo -   500 m běh 

žáci:  9 let, 10-11 let       80 m plavání - 2000 m kolo - 1000 m běh 

žactvo:  12-13 let, 14-15 let   160 m plavání - 3000 m kolo - 1500 m běh 

dospělí: 16 a více let   300 m plavání - 12000 m kolo - 3000 m běh  

 

Přihlášky:   Předem na www.czechtriseries.cz nebo mailem na 3atlon@email.cz (především 

přihlášky klubů, tréninkových skupin či rodin).  
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Startovné:         děti  
Předem přihlášení do čtvrtka 10.7.2014:           0,- Kč 

Přihlášení po termínu:         50,- Kč  

Přihlášení v den závodu:      100,- Kč 

(Platba startovného na místě) 

 

Prezentace:   
Koupaliště Nýřany 

 

Rozprava:   
Před startem první kategorie 

 

Orientační časový program:    
  9:00  zahájení prezentace 

10.00  zahájení závodu  

10:05  start 1. žákovské kategorie 

12:00  vyhlášení výsledků žákovských kategorií 

(12:30  start závodu dospělých 

14:00  vyhlášení výsledků dospělých a rodin) 

 

Upozornění a informace: 
1) Časový program může být upraven podle počtu závodníků a dokončení závodu předchozí kategorie. 

2) Počet závodníků je omezen. Při překročení limitu závodníků může být přistoupeno k určení 

maximálního počtu závodníků v jednotlivých kategoriích a omezeno přihlašování.  

3) Příjezd na závod bude možný po komunikaci od Nýřan. 

4) Parkování bude umožněno na vyhrazené části v blízkosti koupaliště. Počet parkovacích míst je 

omezen. Je nutné dbát pokynů pořadatelů a zvýšené opatrnosti jak při příjezdu a výjezdu, tak na 

prostoru pro parkování.  

5) Upozorňujeme na omezení pohybu a zákazu jízdy v uzavřených a vyhrazených částech závodu a 

jeho okolí vzhledem k zajištění trasy, přípravy a pořádání závodu.  

6) V místě závodu stánek s občerstvením (pivo, limo, párek, klobásy, atd…) 

 

Základní pravidla: 
1) Závod je složen ze tří po sobě absolvovaných disciplín. 

2) Zahajuje se plaváním, následuje cyklistika a končí během. 

3) Délka plavání, cyklistiky a běhu dle kategorie. 

4) Mezi disciplínami se probíhá depem, kde jsou uloženy věci závodníka, kolo, boty na běh, startovní 

číslo při plavání, případně další věci závodníka. 

5) Start plavání hromadný z vody. 

6) Jízda na kole v depu je zakázána, kolo se vede s nasazenou a připnutou helmou. 

7) Na kolo se nasedá za označením konce depa a sesedá před označením začátku depa. 

8) Po celou dobu cyklistické části musí mít závodník nasazenou a připnutou helmu 

9) Pokud nebude čas měřen čipy, je na cyklistice startovní číslo povinné a umístěné viditelně vzadu. 

10) Na běhu je povinné startovní číslo, které musí být umístěno viditelně vepředu. 

11) Závod je vypsán jako soutěž jednotlivců (po kategoriích) a soutěž rodinných týmů (detailní popis 

viz. samostatný bod Kategorie Rodiny) 

12) Vítězem u jednotlivců se stává ten závodník, který v příslušné kategorii doběhne do cíle jako 

první. 

13) Pořadí jednotlivců v příslušné kategorii je dáno pořadím, jak doběhnou do cíle. 

14) Příslušnost do věkové kategorie je dána ročníkem narození bez ohledu na měsíc narození.  

(Příklad: Kategorie žáci 10-11 let jsou děti ročník narození 2003 a 2004,  tedy narozené od 1.1.2003 

do 31.12.2004). 

15) Počet závodníků v jednotlivých kategoriích je vzhledem k propustnosti trati omezen.  

16) V případě většího počtu předem přihlášených závodníků v některé kategorii, může být zastaveno 

přihlašování. 

17) V případě menšího počtu závodníků v kategoriích se stejnými objemy, budou starty  

      těchto kategorií sloučeny.  

Soutěží se přiměřeně dle pravidel České triatlonové asociace (ČTA) (více na www.triatlon.cz). 

 



                                                                                                                                                                                                                              

                          

Podmínky závodu: 
1) Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí. 

2) Žádný závodník nesmí ohrožovat své okolí ani jiné účastníky. 

3) Žádný závodník nesmí nadměrným hlukem rušit ostatní účastníky, vlastníky a uživatele okolních 

pozemků. 

4) U nezletilých závodníků souhlas zákonného zástupce se startem (u elektronické přihlášky je dán 

jejím odesláním, u písemné přihlášky jejím podpisem). 

5) Závodníci i jejich doprovod nebudou nijak omezovat průběh závodu, jsou povinni dbát na 

bezpečnost, dodržovat pokyny pořadatelů, případně pracovníků koupaliště, správců dotčených 

pozemků, ctít pravidla slušného chování a nesou veškerou odpovědnost za škodu, kterou způsobí 

sobě, pořadateli nebo třetí osobě. 

6) V případě foto a video dokumentace z průběhu závodu, každý účastník (závodníci či jejich 

doprovod) dávají pořadatelům souhlas s pořizování zvukových a obrazových záznamů pro potřeby 

dokumentace závodu a případné prezentace závodu v médiích. 

 
 

 

Kategorie Rodiny: 
a. Rodina je definována jako tým o 2-5 členech, přímých, nebo blízkých příbuzných kmenového 

(zakládajícího) člena rodiny. 

b. Za pravdivost uvedených údajů „rodiny“ zodpovídá kmenový člen rodiny. 

c. V případě zjištění porušení pravidel při sestavení rodiny budou všichni členové rodiny 

diskvalifikováni.  

d. Soutěž pro kategorie Rodiny se kalkuluje takto: Každý člen rodiny dosáhne výsledku ve své věkové 

kategorii. Poté se každému členovi rodiny, podle velikosti rodiny, přičtou penalizační, nebo uberou 

bonifikační umístění. Následně se vypočítá relativní umístění každého člena rodiny v jeho kategorii a 

konečně se vypočítá průměr takto získaných relativních umístění. Tabulka ukazuje logiku výpočtu 

pro přípustné počty členů rodiny od 2 do 5: 

 
 

 
 
e. Penalizace a/nebo bonifikace se uplatní pouze v takovém rozsahu, aby se umístění závodníka 

neposunulo mimo rozsah startovního pole (na nulu nebo na více, než je počet klasifikovaných v cíli v 

dané kategorii). 

f. Pro potřeby výpočtu relativního umístění se má za to, že v každé kategorii startuje minimálně 5 

závodníků. 

g. U rodiny bez dítěte do 15 let se uplatní k pořadí další penalizace + 1 u každého dospělého člena 

rodiny, který v roce 2014 dosáhne 20 let a více. 

h. Rodinou jsou i dva závodníci do 15 let. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                              

                          

Příjezd a přístup: 
 

 

 

 
 
Pohled na koupaliště: 

 
 
Více na http://www.hdnyrany.com/ 

ke koupališti 

od Zbůchu 

 

od dálnice 
 

od Vejprnic 

od Heřmanovi Huti 

Vejprnic 

koupaliště 

http://www.hdnyrany.com/

