
 
Propozice závodu 
 
Název závodu Dětský VALACHY MAN - závod krajského poháru mládeže Zlínského kraje 2014 

Statut závodu Mistrovství Zlínského kraje v dětském triatlonu 2014 
Datum 8. srpna 2014 

Místo, region Nový Hrozenkov, okres Vsetín, Zlínský kraj  

Pořadatel VALACHY TOUR – www.valachytour.cz  

Ředitel závodu, 
kontakt 

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

Přihlášky On-line: http://www.czechtriseries.cz/registration/create?raceId=675 do 6.8.2014, 
na místě 8. 8. 2014 do 11 hodin 

Limit startujících Bez omezení 

Startovné ZDARMA 

Prezentace Prezentace: přírodní jezero Na Stanoch, Nový Hrozenkov; 9-11 hodin 

Dětské kategorie Kategorie  Roč. narození  
Děti do 4 let 2011 a mladší 
Děti 4-5 let 2009-2010 
Děti 6-7 let 2007-2008 
Žáci, - čky 8 let  2006  
Žáci,- čky 9 let  2005  
Žáci,- čky 10 -11 let  2003-2004  
Žáci, -čky 12 -13 let 2001-2002 
Žáci, -čky 14 -15 let  1999-2000  

Pro zařazení do kategorie je rozhodující věk, dosažený v kalendářním roce! 

Dětské distance, 
čas startu 

 Kategorie  plavání-kolo-běh  Čas startu 
Žáci, - čky 8 let  60m-1,5km-0,6km  12:00  
Žáci,- čky 9 let  60m-1,5km-0,6km 12:05 
Žáci,- čky 10 -11 let  100m-3km-1,1km 12:10 
Žáci, -čky 12 -13 let 100m-5,5km-2km 12:15 
Žáci, -čky 14 -15 let  100m-5,5km-2km 12:20 
Děti do 4 let Běh 80 metrů 15:00 
Děti 4-5 let Běh 140 metrů 15:00 
Děti 6-7 let Běh 200 metrů 15:00 

Dětské závody v běhu probíhají individuálně na samostatné běžecké trase. 
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Tratě- popis Plavání: přírodní jezero na Stanoch, start z vody, hromadný po kategoriích 
Kolo: travnatý povrch, dřevěná lávka, místní komunikace Nový Hrozenkov – 
Karolinka, po hrázi vodní nádrže Stanovnica (Karolinka), místní komunikace 
Karolinka, mírně kopcovité, doporučení horské kolo, TRAŤ NENÍ ZCELA 
UZAVŘENÁ 
Běh: cyklostezka Bečva, asfaltová cesta  

Pravidla Závodí se dle pravidel České triatlonové asociace – letní edice 2014 a 
ustanovení tohoto rozpisu. 
Pro cyklistickou část je povinná pevná homologovaná cyklistická přilba a kolo 
ve vyhovujícím technickém stavu! 

Časový harmonogram 
8. 8. 2013 

 

Prezentace přírodní jezero na Stanoch  8:30 – 11:00 
Prohlídka trasy kola s pořadatelem 11:00 
Uložení kol do depa 11:30 – 11:40 
Rozprava k dětským závodům 11:45 
Start dětských závodů 12:00 
Vyhlášení výsledků 14:30 

Občerstvení Občerstvení v prostoru depa kol, občerstvení na obrátce běžecké části, 
občerstvení po závodě 

Lékařské zajištění RZS Vsetín, ČČK Nový Hrozenkov 

Ceny Diplomy, drobné ceny pro jednotlivé kategorie od společnosti Klimatex – 
www.klimatex.eu  

Výsledky www.valachytour.cz; http://www.championchip.cz/; www.czechtriseries.cz 

Poznámka Vysvětlení k mapám níže: barevný symbol ruky ukazuje obrátku podle 
kategorie, červená jsou nejmladší (8 a 9 let), oranžová (10 a 11 let), modrá 
(12-15 let). U kola není obrátka pro nejstarší, ti jedou na kole okruh. 

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

Projekt Krajského poháru mládeže v triatlonu 2014 Zlínskho kraje je podpořen 
z finančních prostředků grantového programu České triatlonové asociace 

„Krajské série mládeže a Partnerské závody 2014“ 
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Mapa plavání 
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