
Challenge Samorin 2016 
 

Stredný triatlon – hlavné preteky 
(1.900m plávanie - 90km bicykel - 21,1km beh) 

 

Dátum konania: 21. 8. 2016 (nedeľa) 

 

Štart pretekov: o 9,00 

 

Miesto konania: X - BIONIC® SPHERE a. s 

   Šamorín, Slovenská Republika 

 

Organizátor: X - BIONIC® SPHERE a. s. 

   Dubová 33, 931 01 Šamorín, Slovenská Republika 

   info@challenge-samorin.sk  

    

  Challenge Family GmbH 

Wener – von Siemens, Strasse 27 

92224 Amberg, Germany 

 

 

Riaditeľ pretekov: Renáta Vadoczová 

   renata.vadoczova@x-bionicsphere.com   

 

Show Office: Ivana Bábyová; +421 901 971 115 

   ivana.babyova@x-bionicsphere.com  

 

    Otváracie hodiny: 17. 8. – 21. 8. 2016;  8,00 – 18,00 

   +421 901 971 100 

 

 

PR oddelenie: Kristína Czuczová; + 421 903 749 200; 

   kristina.czuczova@x-bionicsphere.com 
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POPIS TRATÍ: 

Štart: lagúna Čilistov, je situovaná vedľa x - bionic® sphere; hromadný štart na 

hlavnom toku Dunaja o 9,00 

 Warm – up zóna situovaná hneď vedľa priestoru štartu 

Cieľ:    aréna RESPECT, ktorá sa nachádza priamo v areáli  x - bionic® sphere 

Depo: situované na aréne Farriers, ktorá sa nachádza priamo v areáli x - bionic® 
sphere  

 

 

Plávanie:  1.časť pretekov; dĺžka 1900 m; 1 okruh 

predpokladaná teplota vody 19 - 21°C 

otvorený tok Dunaja (Vodné dielo Gabčíkovo) 

maximálny stanovený čas plávania – 90 minút 

 

Bicykel:  2.časť pretekov, dĺžka 90 km; 1 okruh 

  povrch – betón; verejné komunikácie 

uzavretá cestná doprava na verejných komunikáciách: Čilistovská cesta – 

Šamorín (r.n.63) – Báč – (r.n.506) – Horný Bar – Trstenná na Ostrove – prechod 

cez Vodne Dielo Gabčíkovo – Vojka nad Dunajom – otočka a návrat po tej istej 

trase späť do x - bionic® sphere  

meranie vzdialenosti – GPS 

JE NUTNÉ JAZDIŤ SO ZAPNUTOU CYKLISTICKOU PRILBOU 

jazdí sa na pravej strane cesty 

bezhákový triatlon - bez povolenia jazdy v háku počas cyklistickej časti vo 

všetkých kategóriách, odstup min. 10m 

povolené všetky typy bicyklov 

občerstvenie každých 25km 

časový limit na plávanie a bicykel – 5,5 h (od štartu plávania) 

 

Beh:   3.časť pretekov, dĺžka 21,1km; 5 okruhov 

 bez prevýšenia 

povrch - dlažba, asfalt, pieskový povrch (kompaktný podklad používaný pri 

parkúrovom skákaní a dostihoch) 

značenie trate pre pretekárov - každý začatý km 

navigácia – GPS 

občerstvenie každé 2km 



časový limit na celé preteky – 8,5 h 

 

 

REGISTRÁCIA: 

Prihlasovanie: na webovej stránke organizátora www.chalenge-samorin.sk v sekcii 

REGISTRÁCIA 

 online prihlášky  info@challenge-samorin.sk  

 

Členovia Slovenskej triatlonovej únie a Českej triatlonovej asociácie majú nárok na 10% zľavu 

z registračných poplatkov na všetky typy súťaží. 

Pretekári, ktorí súťažia aj v súťaži Slovenský triatlonový pohár, kategória jednotlivci, majú 

zľavu 10% z registračných poplatkov. 

 

Kategória 

Jan-
Feb 

2016 
Marec 
2016 Apríl 2016 

Máj 
2016 

Jún 
2016 

Júl – 5. 8. 
2016 

jednotlivci 119 € 139 € 149 € 159 € 179 € 199 € 

štafeta - rodiny 149 € 169 € 179 € 199 € 229 € 259 € 

štafeta - tímy 169 € 199 € 219 € 229 € 259 € 299 € 

 

Reg. poplatok:   plavecká čiapka a sada štartovacích čísiel 

   občerstvenie na trati 

   občerstvenie a masáže v cieľovej rovine 

   pasta party pred pretekmi a after party 

 

Uzávierka online prihlášky akceptujeme najneskôr do 5. 8. 2016 

 v termíne 17. 8. -20. 8. 2016 sa pretekári môžu zaregistrovať priamo na 

mieste pretekov, platba je možná iba v hotovosti a štartovné je 

navýšené o 10% z finálnej sumy registračného poplatku Júl – 5.8. 2016 

 

Storno poplatky:   zrušenie prihlášky v termíne 1. 2. 2016 – 30. 7. 2016, pretekár dostáva  

refundáciu vo výške 50% 

zrušenie prihlášky po 30. 7. 2015 je možné bez nároku na refundáciu 

 

Licencia:   každý súťažiaci musí štartovať s platnou licenciou na rok 2016 

 v prípade, že súťažiaci nedisponuje platnou licenciou na rok 2016, je 

možné si vybaviť jednodňovú licenciu v kancelárii pretekov; cena 

jednodňovej licencie je 10,-Eur/súťažiaci 
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pre vystavenie jednodňovej licencie je nutné doložiť lekárske vyšetrenie, 

nie staršie ako 10 dní; v prípade, že ho súťažiaci nemá, je možné 

zrealizovať vyšetrenie priamo v mieste pretekov, cena lekárskeho 

vyšetrenia je 25,-Eur/súťažiaci 

 

 

V prípade zrušenia prihlášky nie je nutné organizátorovi zasielať vysvetlenia, ani lekárske 

potvrdenia. Po zrušení prihlášky nie je možné presúvať uhradený registračný poplatok na iný 

typ pretekov, ktorý je organizovaný v rámci Challenge Family. Rovnako nie je možné použiť 

registračný poplatok po zrušení prihlášky na úhradu štartovného za iného pretekára. 

 

 

KATEGÓRIE: 

Každý súťažiaci sa pri registrácii prihlasuje do konkrétnej kategórie. Tieto kategórie nie je 

možné spätne meniť. 

PRO:   women/men (W/M) 

   nie sú kvalifikovaní podľa veku 

môžu súťažiť iba atléti, ktorých predchádzajúce overené výsledky 

spĺňajú limity: max 4h30min (M), resp. max. 5h20min (W) v súťaži 

stredného triatlonu (1,9-90-21,1) 

Vekové kategórie: 18-24; 25-29; 30-34; 35-39; 40-44; 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65-69; 

70+ 

 delené W/M 

 

Štafety :  3 - členné družstvá, každý člen družstva absolvuje 1 časť pretekov 

 

Rodiny/priatelia: kategória nie je delená vekom a pohlavím 

členovia nemusia byť v príbuzenskom, ale iba v priateľskom zväzku 

 

Tímy:   kategória nie je delená vekom a pohlavím  

členovia sú kolegovia z práce, partneri zo športového klubu... 

 

 

 

VÝHRY: 

Každý súťažiaci je finálne ocenený iba v jednej kategórii. Výnimkou sú súťažiaci v Slovenskom 

triatlonovom pohári, ktorí sú vyhodnotení aj v súťažiach Challenge. 

 



PRO kategória: prize money pre najlepších  súťažiacich  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výhry sa vyplácajú v eurách. Na základe článku zákona č.  394/2012 Zz, maximálna čiastka 

vyplatená v hotovosti môže byť vo výške 3 500,-Eur. Výhra podlieha zrážkovej dani podľa 

platnej legislatívy Slovenskej republiky.  

 

Daňové zrážky sú nasledujúce: 

o v prípade súťažiacich s trvalým pobytom v SR sa zrážková daň uplatňuje vo výške 19% 

pri sume vyššej ako 350,-Eur 

o 19% - zahraniční účastníci s trvalým pobytom v nasledujúcich krajinách (Austrália, 

Bielorusko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Brazília, Bulharsko, Čierna Hora, Čína Cyprus, 

Česká Republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Gruzínsko Grécko, Holandsko, 

Chorvátsko Island, India, Indonézia, Írsko, Izrael, Japan, Južná Afrika, Kanada, 

Kazachstan, Kórea, Litva, Lotyšsko, Líbya, Luxemburg, Macedónia, Maďarsko, Malta, 

Mexiko, Moldavsko, Mongolsko Nemecko, Nigéria, Nórsko, Poľsko, Portugalsko 

Rakúsko, Rumunsko, Ruská Federácia, Severné Írsko, Srbsko, Singapur, Slovinsko, Spain, 

Srí Lanka, Švédsko, Švajčiarsko Syria, Taiwan, Taliansko, Tunisko Turecko Turkmenistan, 

Veľká Británia, Ukrajina, USA, Uzbekistan, Vietnam)  

o 35% - zahraniční účastníci s trvalým pobytom v ostatných krajinách  

o  atléti ocenení peňažnou výhrou ju budú mať vyplatenú na svoj bankový účet najneskôr 

do konca septembra 2016. Z tohto dôvodu je potrebné, aby všetci účastníci pretekov 

vyplnili vstupný formulár s kontaktnými údajmi, ktorý bude k dispozícii v kancelárii 

pretekov 

 

 

Vekové kategórie a štafety: 

Pretekári/štafety na prvých troch miestach získavajú vecné ceny a poháre pre víťazov. 

Vecné ceny nebudú v žiadnej z týchto kategórií nahrádzané a ani preplácané. 

 

  Muži Ženy 

1 3 500,00 € 3 500,00 € 

2 2 100,00 € 2 100,00 € 

3 1 400,00 € 1 400,00 € 

4 1 150,00 € 1 150,00 € 

5 850,00 € 850,00 € 

6 500,00 € 500,00 € 



 

Ostatné:   každý účastník, ktorý úspešne dokončí preteky dostane v cieľovej línii 

pamätnú medailu a kvalitné tričko Finisher 

 odovzdávanie cien bude prebiehať na slávnostnom vyhodnotení, ktoré 

sa uskutoční po skončení pretekov 

 

 

 

PODMIENKY ÚČASTI: 

Možnosť zúčastniť sa pretekov budú mať iba osoby, ktoré do 21. 8. 2016 dosiahnu vek  

minimálne 18 rokov, budú sa prezentovať platným dokladom totožnosti, zaplatia štartovné 

a podpíšu čestné prehlásenie, že sa súťaže zúčastňujú z vlastnej vôle a na vlastné riziko. 

Vyplnením formuláru na web stránke organizátora účastník potvrdzuje, že rozumie 

a akceptuje pravidlá pretekov, potvrdzuje ich dodržiavanie a zároveň dáva súhlas na 

spracovanie svojich osobných údajov organizátorom na úkony potrebné k priebehu pretekov.  

 

Účastník dáva organizátorom súhlas na použitie a publikovanie fotografických snímkov 

a audiovizuálnych záznamov svojej osoby, vyhotovených na Challenge Šamorín 2016. Zároveň 

súhlasí so zasielaním informačných materiálov, marketingových materiálov a ostatných 

informácií súvisiacich s pretekmi. 

 

 

PRIHLÁŠKY, ŠTARTOVÁ LISTINA: 

Po odoslaní prihlasovacieho formuláru, ktorý sa nachádza na web stránke pretekov, bude pre 

každého prihláseného vygenerovaný link, ktorý slúži na úhradu registračných poplatkov. 

Nie je možné platiť z vygenerovaného linku štartovné za iného pretekára, každý link je 

pridelený na konkrétne meno štartujúceho. 

Po vyplnení registračného formuláru a zaplatení štartovného bude pretekár zverejnený na 

oficiálnej štartovej listine pretekov. 

Dátum prihlásenia pretekára sa počíta od dátumu doručenia registračných poplatkov na účet 

organizátora. 

Maximálny počet štartujúcich je 2 000 osôb. 

 

 

VÝSLEDKY: 

Oficiálne výsledky súťaže budú dostupné na stránke www.challenge-samorin.sk  
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ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA: 

Súťaž sa uskutoční podľa stanoveného rozpisu bez ohľadu na prevládajúce poveternostné 

podmienky. 

Organizátor pretekov si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel, nariadení, lokality a časového 

harmonogramu pretekov.  

Pre plynulý priebeh pretekov je v záujme súťažiacich, aby sa pravidelne informovali 

o novinkách zo strany organizátora. 

Challenge Samorin si vyhradzuje právo implementovať pohotovostný núdzový plán v záujme 

bezpečnosti súťažiacich. Zároveň nepreberá zodpovednosť za prípadné dôsledky, dopady 

implementácie tohto plánu. V prípade, že núdzový režim stále pretrváva má organizátor právo 

zrušiť dané podujatie bez nároku na vrátenie registračného poplatku účastníkom pretekov. 

 

Všetky sporné situácie budú posudzované a vyhodnocované rozhodcovskou komisiou. 

Výklad pravidiel pri sporných otázkach je v kompetencii organizátora pretekov. Všetci atléti sa 

počas celých pretekov riadia usmerneniami organizátorov, ktorých usmernenia sú záväzné. 

Je dôležité, aby atléti počas celého trvania pretekov rešpektovali systém FAIR PLAY a svojím 

chovaním neohrozovali seba ani ostatných účastníkov pretekov.  

Organizačný výbor, vrátane dobrovoľníkov bude počas pretekov sledovať správanie 

jednotlivých pretekárov a v prípade prehrešku podá podnet na diskvalifikáciu atléta 

z pretekov. 

Akékoľvek protesty musia byť podané rozhodcovskej komisii za nasledovných podmienok: do 

2 hodín od uskutočneného vylúčenia atléta, resp. najneskôr do 2 hodín od uskutočnenej 

udalosti. Pri podávaní protestu je nutné zaplatiť poplatok 50,-Eur, ktoré sa v prípade uznania 

protestu vracajú podávajúcemu, resp. v prípade neuznania protestu poplatok prepadá 

v prospech organizátora pretekov. 

 

 

Pri využití verejnej komunikácie počas pretekov sa atlét riadi usmerneniami oficiálnych 

činovníkov a príslušníkov policajného zboru. Akékoľvek nerešpektovanie daných pravidiel 

znamená okamžitú diskvalifikáciu atléta z pretekov. Právo okamžitej diskvalifikácie prináleží 

riaditeľovi pretekov a traťovým rozhodcom. 

Prosíme o dodržiavanie pravidiel cestnej premávky počas celého trvania pretekov z dôvodu, 

že niektoré úseky budú otvorené aj pre verejnosť. Aj pri uzávere dopravy je treba mať na 

pamäti, že verejná komunikácia je stále prístupná pre vozidlá prvej pomoci, polície 

a organizátora.  

V prípade pádu z bicykla je pretekár povinný sa v rámci svojich možností posunúť ku krajnici 

cesty, aby neohrozoval ostatných pretekárov. 

 



 Záchranná služba a zdravotnícke zložky organizátora pretekov majú kompetenciu zhodnotiť 

zdravotný stav súťažiaceho a rozhodnúť o jeho schopnosti pokračovať ďalej v pretekoch. Ich 

rozhodnutie je finálne. V prípade neodporučenia zdravotnej služby pokračovať atlétovi 

v pretekoch je tento následne vylúčený. 

Počas súťaže je zakázané používať akékoľvek látky, ktoré znižujú prah bolesti športovca, 

zvyšujú jeho výkonnosť, alebo akýmkoľvek zakázaným spôsobom ovplyvňujú jeho výsledok. 

Organizátor pretekov má právo kedykoľvek testovať účastníkov na prítomnosť zakázaných 

látok. Pozitívny výsledok testu znamená okamžitú diskvalifikáciu z pretekov. 

 

V cieľovej zóne bude pre pretekárov pripravené občerstvenie.  

Po skončení pretekov majú atléti možnosť využiť sprchy, ktoré sa nachádzajú v blízkosti 

cieľovej línie v x - bionic® sphere.+ 

Počas pretekov organizátor zabezpečuje občerstvovacie zóny na trati  a v cieli oddychovú 

zónu.                             

Preteky sú riadené podľa článkov pravidiel Slovenskej triatlonovej únie a podľa schváleného 

rozpisu pretekov. 

 V prípade, že pretekár odstupuje z pretekov, o svojom rozhodnutí musí v čo najkratšom čase 

informovať traťového komisára. 

Počas pretekov nie sú pre atlétov povolené handsfree prípojky na mobilný telefón, MP3 

prehrávače a ani použitie iných druhov týchto zariadení. 

Súťažiaci nesmú pretekať s nahým trupom. 

Štartové číslo pretekára musí byť viditeľné po celú dobu trvania pretekov. 

Každý súťažiaci súhlasí so stanoveným kurzom trate a je v jeho vlastnom záujme ísť po 

vyznačenej trati. 

  

Je povinnosťou všetkých súťažiacich zúčastňovať sa na povinných inštruktážnych stretnutiach, 

registrovať sa v stanovených časových úsekoch.  

Atléti musia mať v stanovených časových úsekoch uchytené svoje bicykle v pridelených 

stojanoch.  

Organizátor si vyhradzuje právo na kontrolu dodržiavania všetkých pravidiel. 

 

 


