
 
Propozice závodu 
 

Název závodu Dětský VALACHY DUATLON 

Statut závodu druhý závod seriálu VALACHY TOUR 
závod Krajského poháru mládeže v triatlonu 2015 Zlínského kraje 

Datum sobota 9. května 2015 

Místo, region Hotel Galik, Velké Karlovice, okres Vsetín, Zlínský kraj  

Pořadatel Titan Trilife Zlín – www.titan-trilife.cz, VALACHY TOUR – www.valachytour.cz, 

Kontakt Bohuslav Komín, tel. 602 275 790, e-mail: valachytour@valachy.cz  

Přihlášky On-line: http://valachytour.cz/race/106?page=description_children do 6. 5. 2015, 
na místě 9. 5. 2014 do 9:45 hodin 

Limit startujících 200 dětí 

Startovné přihláška předem on-line 1,- (platba na místě) 
přihláška na místě 50,- (platba na místě) 

Prezentace hotel Galik, Velké Karlovice, 8:30-9:45 hodin 

Dětské kategorie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pro zařazení do kategorie vždy rozhoduje rok narození dítěte. Výjimky nejsou 
možné. Apelujeme, aby rodiče uvedli správné datum narození. Za případné chyby 
nenese odpovědnost pořadatel. Špatné zařazení do kategorie znamená 
diskvalifikaci dítěte a neuvedení ve výsledkové listině. 
  

Kategorie  Roč. narození  

Děti do 4 let 2011 a mladší 

Děti do 6 let 2009-2010 

Děti do 8 let 2007-2008 

Děti do 10 let  2005-2006  

Děti do 12 let  2003-2004  

Děti do 14 let  2001-2002  

Mládež do 16 let 1999-2000 

Dětské distance, 
předpokládaný čas 
startu 

 Kategorie  Délka tratě  Čas startu 

Děti do 4 let Běh 80m 10:00 

Děti do 6 let Běh 140m 10:05 

Děti do 8 let Běh 200m 10:10 

Děti do 10 a do 12 let  300 m běh - 2 km kolo - 300 m běh 10:15 

Děti do 14 a do 16 let  600 m běh - 4 km kolo - 600 m běh 10:40 

Délka trasy může být změněna dle aktuálních podmínek. Časy startů mohou být 
změněny dle počtu přihlášených dětí. 

http://www.valachytour.cz/
mailto:valachytour@valachy.cz
http://valachytour.cz/race/106?page=description_children


 

Tratě- popis Trať běhu a cyklistiky pro dětské kategorie je vedená po lesních zpevněných 
cestách. Doporučeno horské kolo! Tratě jsou značeny žlutými šipkami a 
žlutými fáborkami. Na trati budou pořadatelé. Doporučujeme dětem, aby si 
trať před závodem prohlédli. 

Pravidla Start závodu je hromadný. Pro cyklistickou část je povinná pevná 
homologovaná cyklistická přilba a kolo ve vyhovujícím technickém stavu!  

Časový harmonogram  
9.  
5. 2015 

  

Prezentace hotel Galik  8:30 – 9:45 

Individuální prohlídka trasy 8:00 – 9:45 

Uzavření dětských tratí 9:45 

Rozprava k dětským závodům 9:45 

Start dětských závodů 10:00 

Vyhlášení výsledků dětských závodů 11:30 

Občerstvení Občerstvení (voda, ovoce) v prostoru cíle po závodu, restaurace hotelu Galik 

Lékařské zajištění RZS Vsetín, Horská služba Razula 
Ceny Diplomy, ceny od hlavního partnera dětských závodů GoGEN Maxipes Fík -  

http://www.maxipes.cz/  

Výsledky www.valachytour.cz; http://www.championchip.cz/; www.titan-trilife.cz  

Poznámka Mapa ukazuje všechny trasy. Děti budou absolvovat trasy odpovídající věkové 
kategorii, převážně v bezprostřední blízkosti hotelu Galik. 
Zázemí závodu v hotelu Galik – registrace, šatny, sprchy, toalety, první pomoc 

Další informace:  www.valachytour.cz; valachytour@valachy.cz;  

 Projekt Krajského poháru mládeže v triatlonu 2015 
Zlínského kraje je podpořen z finančních prostředků 
grantového programu České triatlonové asociace „Krajské 
série mládeže a Partnerské závody 2015“  

 

HLAVNÍ PARTNER DĚTSKÉ VALACHYTOUR ELEKTRONIKA GOGEN MAXIPES FÍK 
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