
TRIATLON KONOPIŠTĚ
* Konopišťský MINIŽELEZŇÁK 
* Konopišťská JUNIORKA - terénní triatlon
Datum 17. července 2021

Distance hl.závodu 0,38 - 18 - 4,2 km

Místo konání Konopiště, přírodní divadlo

Pořadatel TRIATLON KONOPIŠTĚ, z.s. a Triatlon Team ASTRA Benešov

Spolupořadatel Okresní tělovýchovné sdružení Benešov, z.s.

Přihlášky Registrace on-line přes www.triatlon-konopiste.cz
nebo přes www.sport-reg.cz od 15.1.2021
DOPORUČEME využít "JEDNORÁZOVOU REGISTRACI"

Pořadatel může registraci ukončit dřive, pokud se naplní limit účastníků.

Uzávěrka přihlášek je 10.7.

V případě volných míst bude ještě možnost přihlášek na místě

/bude zveřejněno na www/

Prezentace Přírodní divadlo v Konopišti  - od 7:30 hhttps://mapy.cz/s/juzezoruje

Registrace nových účastníků v den závodu končí 30 min před startem žáků.

U dospělých 60 min před startem.

ukládání věcí Konopišťská JUNIORKA

do depa * žactvo 8 a 9, 10 a 11 let od 8:00 do 8:45

* žactvo 12 a 13, 14 a 15 let od 9:00 do 9:45

HLAVNÍ ZÁVOD

* jednotlivci i štafety od 11:45 do 12:50

PRO VŠECHNY

* při vstupu musíte mít zapnutou přilbu, samolepící čísla na přilbě,

 sedlové trubce a pásek na ruce

vyzvedávání Konopišťská JUNIORKA

kol a věcí z depa * žactvo 8 a 9, 10 a 11 let od 10:00 do 10:30

* žactvo 12 a 13, 14 a 15 let od 11:15 do 11:40

HLAVNÍ ZÁVOD

* jednotlivci i štafety po doběhu posledního účastníka
PRO VŠECHNY

* POZOR : při vstupu musíte mít s sebou pásku na ruce a startovní číslo !!!

 JINAK NEBUDOU VYDÁNY VĚCI a KOLO

Závody věk rok nar. kat. distance rozp. start

a kategorie Konopišťská JUNIORKA

žáci/kyně 8 - 9  let 2013 - 2012 H1 - D1 0,1 - 2 - 1 km 8:50 9:00

žáci/kyně 10 - 11 let 2011 - 2010 H2 - D2 0,1 - 2 - 1 km 9:20 9:30

žáci/kyně  12 - 13 let 2009 - 2008 H3 - D3 0,2 - 3,8 - 2 km 9:50 10:00

žáci/kyně 14 - 15 let 2007 - 2006 H4 - D4 0,3 - 5,6 - 2 km 10:40 10:45

1. VYHLÁŠENÍ 11:45

HLAVNÍ ZÁVOD rozp. start

1. vlna - dorostenci, junioři, muži do 39 let 13:00 13:15

2. vlna - dorostenky, juniorky a ženy /kompletně/ 13:00 13:20

3. vlna - muži od 40, 50, 60 a 70 let 13:00 13:25

4. vlna - štafety 13:00 13:30



kategorie

dorost/ky 16 - 17 let 2005 - 2004 HD1/DD1 0,38 - 18 - 4,2 km

junioři 18 - 19 let 2003 - 2002 JM/JZ 0,38 - 18 - 4,2 km

muži/ženy 20 - 29 let 1992 - 2001 M20/Z20 0,38 - 18 - 4,2 km

muži/ženy 30 - 39 let 1982 - 1991 M30/Z30 0,38 - 18 - 4,2 km

muži/ženy 40 - 49 let 1972 - 1981 M40/Z40 0,38 - 18 - 4,2 km

muži/ženy 50 - 59 let 1962 - 1971 M50/Z50 0,38 - 18 - 4,2 km

muži/ženy 60 - 69 let 1952 - 1961 M60/Z60 0,38 - 18 - 4,2 km

muži/ženy 70 + 1942  a star. M70/Z70 0,38 - 18 - 4,2 km

štafeta - smíšená bez rozdílu SS 0,38 - 18 - 4,2 km

štafeta - muži bez rozdílu SM 0,38 - 18 - 4,2 km

štafeta  - ženy bez rozdílu SZ 0,38 - 18 - 4,2 km

2. VYHLÁŠENÍ 15:15

Startovné závod on-line na místě limit účastn.

a limit účastníků Konopišťská JUNIORKA 200

žáci 150,-Kč 200,-Kč

HLAVNÍ ZÁVOD 200
přihlášení včetně platby do 30.4. 300,-Kč 600,-Kč

do 15.6. 400,-Kč 600,-Kč

do 10.7. 500,-Kč 600,-Kč

štafety 600,-Kč 800,-Kč 33

Ceny závod

Konopišťská JUNIORKA

žáci * medaile pro 1. - 3. místo v kat.

* věcné ceny dle možnosti partnerů

HLAVNÍ ZÁVOD

dorost, junioři, muži, ženy * poháry - pro 1. - 3. místo absolutní pořadí 

* poháry pro 1. - 3. místo v kat.

* šampus pro 1. - 3. místo v kat./mimo dorost/

* věcné ceny dle možnosti partnerů

ŠTAFETY * pohár - pro vítězkou štafetu v kat. 

* medaile pro 1. - 3. místo v kat.

* šampus pro 1. - 3. místo v kat.

* věcné ceny dle možnosti partnerů

Občerstvení Konopišťská JUNIORKA * v cíli

Hlavní závod * v cíli a voda, iont po startu běhu

Pro všechny možnost zakoupení občerstvení v prostoru přírodního  divadla

Tratě - popis * Plavání - Konopišťský rybník

* Cyklistická trať - HLAVNÍ ZÁVOD  Konopiště-Jarkovice-Tisem 

   a dále směr na Neveklov - po 9 km otočka a zpět

* Trať by měla být uzavřená.

* Cyklistická trať - JUNIORKA- asfaltové a lesní cesty v Konopišti

 POUZE NA MTB

* Běh - v zámeckém parku Konopiště

Pravidla Závodí se dle pravidel ČTA.

všeobecná Každý účastník se závodu účastní na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za 

škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. Pořadatel si vyhrazuje právo

na nutné technické a organizační změny oproti rozpisu závodu z důvodu 



nepředvídatelných okolností.

Pořadatel a organizátor může využít fotografie ze závodu pro 

potřeby propagace dalších ročníků (www, propozice, letáky, plakáty, diplomy,…).

Účastník souhlasí s použitím svých osobních dat pro potřeby tohoto

závodu s tím, že budou patřičně chráněna ve smyslu §11 zákona č.101/2000 sb..

Účastník si je vědom, že pořadatel a organizátor závodu neručí za 

škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené

Účastníci mladší 15 let startují se souhlasem rodičů nebo zodpovědné osoby.

Pořadatel nezodpovídá za odložené věci.

Plavání * Každý účastník musí mít plaveckou čepici, kterou obdrží od pořadatele

Cyklistika * Po dobu cyklistické části musí mít účastník cyklistickou přilbu. Zapíná 

 a rozepíná ji v depu.

* Hrazda na řidítka je povolená jen malá, nesmí přesahovat páky brzd.

* Na cyklistické části musí mít číslo vzadu

* Účastníci se musí řídit pravidly silničního provozu, i když trať bude uzavřená.

* Účastníci musí respektovat a řídit se pokyny pořadatelů na trati.

* CYKLISTICKÁ část u žactva - pouze MTB

Běh * Při běžecké části musí mít účastník číslo vpředu

Doporučení: * Je dobré mít triatlonový gumový pásek na číslo. U registrace

 bude k dispozici guma

Lékařské zajištění sanitní vůz, vodní záchranná služba

Šatna nejsou k dispozici

Sprchy nejsou k dispozici

Úschovna bude k dispozici, pouze na batohy, tašky - ne kola

Parkování 1. var. - Parkoviště "Pod hrází" - blízko startu, do naplnění kapacity 

  https://mapy.cz/s/jalesudufa

2. var. - Velké parkoviště  https://mapy.cz/s/pogaraleka

Nedoporučuje se parkovat na hlavní silnici od Benešova nebo Václavic.

Obě parkoviště jsou dostatečně velká.

Nelze parkovat v zámeckém parku.

Výsledky www.sport-reg.cz 

www.triatlon-konopiste.cz

www.czechtriseries.cz

Pojištění Sdružené pojištění ČTA, Kooperativa a.s.

Kontakt Procházka Luděk      t: 777 241 424      info@triatlon-konopiste.cz

Tupý Marek               t: 606 061 141      marek.tupy@triatlon-konopiste.cz

TĚŠÍME SE  NA VAŠI ÚČAST !!!

www.triatlon-konopiste.cz

http://www.triatlon-konopiste.cz/
http://www.triatlon-konopiste.cz/

