Aquathlon Šamorín
11. 05. 2019

M-SR v akvatlone pre kategórie Nádeje
Slovenský pohár pre všetky kategórie

Organizátor:

Tri 2 Fly academy v spolupráci so Športovým tímom Tri 2 Fly z
poverenia Slovenskej triatlonovej únie

Súťažný výbor:

Riaditeľ pretekov:
Hlavný rozhodca:
Technický delegát:

Dátum:

sobota 11. 05. 2019

Miesto:

areál X-bionic sphere, Dubová 33, 931 01 Šamorín

Igor Bulík
Silvia Švecová
Jaroslav Cisár

Kategórie a vzdialenosti:
Kategória

Rok narodenia

Plávanie

Beh

Nádeje C

2012 a mladší

25m

125m

Nádeje B

2011 – 2010

50m

250m

Nádeje A

2009 – 2008

100m

500m

Mladší žiaci/-čky

2007 – 2006

200m

1km

Starší žiaci/-čky

2005 – 2004

400m

2km

Hobby muži / ženy

2003 a starší

400m

2km

Dorastenci /-ky

2003 – 2002

1000m

5km

Juniori /-ky

2001 – 2000

1000m

5km

Muži/ženy abs.

1999 a starší

1000m

5km

Veteráni 1,2,3 / -ky 1,2

1979 a starší

1000m

5km

Prihlášky:

Cez prihlasovací systém STÚ na webe www.triathlon.sk alebo na mieste
v deň konania pretekov v prípade nenaplnenia kapacity (obmedzený
počet 200 pretekárov)

Prezentácia:

Pri vstupe do X-bionic aquatic sphere

Štartovné:
uhradené do
3.5.

po 3.5. a na
mieste

Nádeje C

2€

2€

Nádeje A,B, Starší a mladší žiaci/-čky

10€

15€

Všetky ostatné kategórie

20€

25€

Kategória

Štartovné sa hradí priamo na účet klubu: Bankové spojenie: Slovenská
sporiteľňa, IBAN: SK59 0900 0000 0051 3899 2690
- do poznámky uveďte meno pretekára
Ceny:

Pre všetky kategórie vecné ceny, finančné odmeny pre prvé 3 ženy (3020-10) a prvých 3 mužov (50-30-10) v absolútnom poradí a M-SR medaily
pre kategórie Nádeje

Program:

Registrácia od 8:00 do cca 10:30
Štart prvej kategórie o 8:30 a následne odštartujú ďalšie kategórie
Plavecká časť bude vo vonkajšom 50m bazéne. Po odplávaní sa
prechádza do depa, ktoré bude tak ako aj bežecká časť v areáli X-bionic
sphere. Vyhlásenie výsledkov prebehne po dobehnutí posledného
pretekára, cca o 14:00.
Presnejšie informácie budeme postupne pridávať na našom webe
www.tri2fly.org a sociálnych sieťach (Facebook: Tri 2 Fly, Instagram:
tri.2.fly), preto nás sledujte aby ste nič nepremeškali J

Kontakt:

Igor Bulík, igor.bulik@gmail.com, 0903105111

Podujatie sa koná podľa platných pravidiel STÚ a týchto propozícií. Prihlásením sa na podujatie každý účastník
berie na vedomie, že sa pretekov zúčastňuje na vlastné riziko a vlastnú zodpovednosť, oboznámil sa s pravidlami
STÚ a propozíciami pretekov, je zdravý, absolvoval potrebnú lekársku prehliadku, dáva svoj neodvolateľný súhlas
na zverejnenie obrazovej a zvukovej dokumentácie (fotografie a videozáznam) z podujatia, na ktorých je zachytený
a zároveň súhlasí s ich využitím na marketingové účely organizátora podujatia a jeho partnerov.
Každý účastník podujatia je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky a riadiť sa pokynmi polície a
usporiadateľov podujatia. Pretekár súhlasí s časovým harmonogramom pretekov, ktoré sú uvedené v propozíciách.
Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou
pretekárov na podujatí. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nutných technických zmien oproti propozíciám podujatia
z dôvodu nepredvídateľných okolností. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu propozícií v prípade dohody
s technickým delegátom a hlavným rozhodcom podujatia.
V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlasím so spracúvaním osobných údajov za účelom
spracovania svojich osobných údajov pre účely vedenia evidencie účastníkov podujatia organizátorom a
sprostredkovateľom zabezpečujúcim prihlasovanie a spracovanie výsledkov podujatia. Taktiež vyhlasujem, že
pravdivo uvádzam svoje vlastné osobné údaje, alebo údaje osoby, ktorá mi k uvedeniu údajov dala písomný súhlas,
alebo osoby, ktorej som zákonným zástupcom.
Zoznámil/a som sa a súhlasím s poučením o spracovaní osobných údajov.

Tešíme sa na vašu účasť a prajeme vám veľa športových zážitkov

Tím Tri 2 Fly

Partneri a sponzori

