ŠTERNBERSKÝ
TRIATLON BABICE
Závod je pátým závodem hanáckého poháru
v triatlonu 2013
Termín: Neděle 21. července 2013
Místo: Babice u Šternberka
Tratě: Plavání – 500m (1okruh v místním rybníku)
Kolo – 20km (1 okruh - viz mapa níže)
Běh – 5 km (1 okruh - viz mapa níže)

Pořadatel : SK Vyhlídka Šternberk TRI klub
www.skvyhlidka.cz
Miloš Meixner
721 814 178
Xtriatlon@qmail.com
Přihlášky: Do středy 17.7. 2013 na výše uvedenou emailovou adresu
nebo v den závodu na místě
Kategorie:
Muži: M20, 16-29 let, ročníky 1997-1984
M30, 30-39 let, ročníky 1983-1974
M40, 40-49 let, ročníky 1973-1964
M50, 50-59 let, ročníky 196231954
M60, 60 a více let, ročník 1953 a méně
ŽENY: Z1, 18-34 let, ročníky 1995-1979
Z2, 35 a více let, ročník 1978 a méně
ŠTAFETY
Startovné:
JEDNOTLIVCI: Předem přihlášení do 17.7.2013 250,-Kč
Přihlášení na místě 300,-Kč

ŠTAFETY: Předem přihlášení do 17.7.2013 500Kč
Přihlášení na místě 600Kč
Časový rozvrh závodu: 9:30-11:30 Prezentace
11:45 - Rozprava a uzavření depa
12:00 - Start
15:00 –Vyhlášení výsledů
Ceny: Pro první tři v každé vypsané kategorii věcné ceny
Ustanovení: Závodí se dle platných pravidel ČTA. Všichni závodníci
startují na vlastní nebezpečí. Je povinná cyklistická přilba.
Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu,
a dbát pokynů pořadatelů.
Další informace, fotky a výsledky z minulých let na facebookových
stránkách Sk Vyhlídka Šternberk, na www.skvyhlidka.cz nebo na
http://www.olomouckytriatlon.cz/

PLAVECKÁ ČÁST

CYKLISTICKÁ ČÁST
Z depa se jede obcí Babice, směr Uničov. Babice – Mladějovice – Újezd –
Brníčko u Uničova (zde obrátka), a zpět do Babic k vodní nádrži.

Jízda v háku povolena ve všech kategoriích!!!

BĚŽECKÁ ČÁST
Kolem rybníka, po seběhu z hráze vpravo silnicí přes koleje na křižovatku
u obce Krákořice. Zde se běží doprava (směr Šternberk) cca po 150m se
odbočuje vlevo na neudržovanou silničku mezi poli a lesem k obrátce. Na
obrátce možnost občerstvení. Od obrátky se vracíme stejnou cestou do obce
Babice. Nevybíháte ale k vodní nádrži, ale běžíte do obce po značené trati
kolem hospůdky Pod Hrází – úzkou silničkou do cíle závodu.

