
 
 

 
 

 

Pořadatelé  obec Majetín, mikroregion Království, Zapro AD team 

Termín konání  sobota 2. 8. 2014  

Místo konání 

 zázemí závodu i cíl je v areálu koupaliště v Majetíně 

 start je na břehu štěrkáče, cca 1 km od koupaliště 

Distance  500 m plavání, 32 km cyklistika, 6 km běh  

Registrace 

 do hlavního závodu on-line zde (bude ukončena 31. 7. 2014) 

 v den závodu u prezentace od 11:00 do 13:00 

 štafety bude možné registrovat jen na místě 
 

Startovné 

 300 Kč/osoba 

 600 Kč za štafetu 

 250 Kč pro závodníky mikroregionu Království  

Startovné se bude hradit na místě při prezentaci! 

V ceně startovného je zahrnuto pojištění závodníků, měření časů pomocí čipové technologie, 
upomínkové předměty, účast v tombole, občerstvení během a po závodě. 

  

http://www.mapy.cz/#!x=17.333021&y=49.504655&z=18&d=muni_23_1&t=s
http://www.mapy.cz/#!x=17.323534&y=49.512116&z=17&d=muni_1070_1&t=s
http://entry.timechip.cz/race/raceoption/61


 
 

 
 

UPOZORNĚNÍ! 

 povinností každého závodníka je používat při cyklistické části ochrannou přilbu 

 nezletilí závodníci musí při registraci předložit jeho zákonným zástupcem podepsaný souhlas se 
startem 

 každý závodník se účastní na vlastní nebezpečí. Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani 
jimi způsobené 

 pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodu 
nepředvídatelných okolností 

 

Kategorie 

Ženy 

16 – 17 let 

18 – 29 let 

30 – 39 let 

40 a více let 

Muži 

16 – 17 let 

18 – 29 let 

30 – 39 let 

40 – 49 let 

50 a více let 

Štafeta ženy bez rozdílu věku 

Štafeta muži bez rozdílu věku 

Borec/ka mikroregionu Království bez rozdílu věku 

První triatlon v životě nejlepší muži/ženy 

Nejmladší závodník bez rozdílu pohlaví 

Nejstarší závodník bez rozdílu pohlaví 

Poznámka: Kategorie štafeta – tříčlenná družstva žen, mužů nebo smíšených družstev bez rozdílu věku, 
ale vždy 3 závodníci, z nichž každý závodí v jedné disciplíně. Smíšená družstva budou zařazena do 
mužské kategorie. 



 
 

 
 

 Program dne 

8:00 zahájení prezentace dětí 

9:00 oficiální zahájení celé akce 

9:15 start závodu kategorie A 

* start závodu kategorie B 

* start závodu kategorie C 

* start závodu kategorie D 

* vyhlášení výsledků kategorie A, B, C, D 

11:00 zahájení prezentace dospělých 

* start závodu kategorie E 

* start závodu kategorie F1 

* start závodu kategorie F2 

* vyhlášení výsledků kategorie E, F1, F2 

13:00 ukončení prezentace dospělých 

13:40 přesun na start + rozprava 

14:00 start hlavního závodu 

14:07 předpokládaný výlez 1. závodníka z vody 

14:50 předpokládaný příjezd 1. závodníka z cyklistiky 

15:20 předpokládaný čas doběhu absolutního vítěze 

17:00 předpokládaný čas losování tomboly 

17:45 předpokládaný čas vyhlášení výsledků hl. závodu 

18:00 večerní afterparty s ohňostrojem 

*čas bude včas upřesněn na webu závodu 
Uvedené časy jsou orientační a závisí na průběhu samotného závodu. 

 

 



 
 

 
 

 
Ceny 

 první tři v každé kategorii získají pohár a upomínkové předměty. Absolutní vítěz získá putovní 
pohár. 

 oceněn bude také nejmladší a nejstarší závodník. Rovněž nejlepší borec/ka mikroregionu 
Království a také účastník svého prvního triatlonu v životě. 

 

Občerstvení 

 občerstvovací stanice na běhu: melouny, banány, ionťák 

 po závodě: drůbeží řízek s chlebem, pivo/nealko 

 

Po celou dobu trvání závodů bude k dispozici zdravotnická služba.  

 
 
 

Celá akce se koná pod záštitou 2. náměstka hejtmana Olomouckého kraje 
Ing. Michala Symerského a senátora Ing. Martina Tesaříka. 

 


