
Slapecký triatlon o putovní Kovářku 
Moraveč (obec Slapsko), sobota 12. 8. 2017

5. ročník rekreačního terénního triatlonu pro celou rodinu
(s překážkovou dráhou a dalšími sportovními soutěžemi pro nejmenší)

Závodní tratě jednotlivých disciplín:
plavání: 100 m (žáci a žákyně), 300 m (všichni ostatní) - ve Slupském rybníku (var. standard) nebo 

novém rybníku v Oldřichově (var. nestandard při špatné kvalitě vody ve Slupském rybníku)
kolo: var. standard (viz mapa ST-2014): 21 km (muži a junioři), 40% nezpevněné polní a lesní 

cesty, asfaltové cesty a malé silničky, převýšení 415 m; 15 km (ženy, juniorky, žáci a 
žákyně, smíšená štafeta), 24% nezpevněné polní a lesní cesty, zbytek asfaltové cesty a malé 
silničky, převýšení 298 m 
var. nestandard: (viz mapa ST-2015): 26 km (muži a junioři), 40% nezpevněné polní a lesní 
cesty, zbytek asfaltové cesty a malé silničky, převýšení 415 m; 20 km (ženy, juniorky, žáci 
a žákyně, smíšená štafeta), 24% nezpevněné polní a lesní cesty, zbytek asfaltové cesty a malé 
silničky, převýšení 298 m

běh: 7 km (muži a junioři)  
    2,5 km (ženy, juniorky, žáci a žákyně, rodinná štafeta)
    (po polních a lesních cestách)

pro děti do 10 let: překážkový běh na hřišti SDH v Moravči (kolem 200 m) a další soutěže a hry

Časový rozvrh:
13:00 – 13:30 registrace závodníků
13:45 překážková dráha na hřišti SDH Moraveč (pro děti do 10 let)
14:00 přesun závodníků na start závodu – ke Slupskému rybníku (standard) nebo k novému 

rybníku v Oldřichově (nestandard)
14:30 start triatlonu - všichni kromě kategorie žáci, žákyně a smíšená štafeta
14:45 start triatlonu - žáci, žákyně, smíšená štafeta

Odměny:
- pro vítěze triatlonu - hlavního závodu: putovní Kovářka
- pro vítěze dětských a žákovských kategorií: dorty z vožické cukrárny "U Vaňků"
- pro všechny vítěze: kovové medaile z kovářské dílny pana Dobeše, diplomy a drobné ceny
- pro všechny: vítězství nad svojí pohodlností, samolepka s logem závodu a občerstvení

Kategorie:
- děti do 10 let 
- žáci  11 - 15 let 
- žákyně 11 - 15 let 
- junioři 16 - 20 let 
- juniorky 16 - 20 let 
- muži M1, 21 - 39 let 
- muži M2, 40 - 59 let 
- muži M3, 60 let a více 
- ženy Ž1, 21 - 39 let 
- ženy Ž2, 40 let a více 
- smíšená štafeta: 3 členná nebo 2 členná družstva, alespoň 1 žena

Pravidla závodu:
Všichni závodníci musí mít cyklistickou přilbu a řídit se pravidly závodu vyvěšenými u startu.
Závod probíhá částečně také na silnicích bez omezení silničního provozu. Všichni závodníci jsou povinni řídit se 
pravidly silničního provozu na pozemních komunikacích, která jsou upravena zákonem č. 361/200 Sb.

Startovné: 100,- Kč (dospělí), 30,- Kč (děti a mládež do 20 let)
Aktuální informace: www.ospolanka.cz
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