Triatlon sportklub Praha
ve spolupráci s Odborem životního prostředí Úřadu městské části Praha 13
zve všechny příznivce běhání a jízdy na kole na 25. ročník dětského terénního duatlonu

BUTOVICKÝ
R O H L ÍK
20 20
sobota 19.září 2020

8:30

sraz účastníků v
hodin
Start 1. kategorie v 9:00, ostatní kategorie startují vždy po dojezdu kategorie předchozí.

Termín:

Jedná se o běžecko–cyklistický závod, který je určen pro širokou veřejnost.
Místo konání:
Start závodu se uskuteční na hrázi Stodůleckého rybníka v Centrálním parku (horní rybník), v ulici U Jezera.
Doporučujeme přijít dříve, můžete si projet a vyzkoušet trať. Během závodu nebude možno na trať vstupovat.

Přihlášky a prezentace:
V místě startu nejpozději 30 minut před startem každé kategorie.

Kategorie a objemy:
Závod proběhne po jednotlivých věkových kategoriích, každá kategorie je rozdělena na dívky a chlapce
Délky tratí jsou orientační. V případě, že v kategorii bude méně než pět závodníků, odstartuje společně s předchozí
kategorií. Ve spolupráci s MamiGYM vyzkoušíme novou kategorii pro miminka v kočárku.

Věkové kategorie: dívky – chlapci
(rozhodující je věk dosažený v roce uskutečnění závodu)
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Startovné:

I. běh

rodiče s kočárky
cca 600 m
4 roky mladší 2016 a později
70 m
7 let a mladší 2015 - 2013
100 m
8 – 9 let
2012– 2011
600 m
10 – 11 let
2010 – 2009
900 m
12– 13 let
2008 - 2007
1 000 m
14 – 15 let
2006 - 2005
16- 19 let
2004 – 2001
muži 3,5
ženy 2,5 km
20 let a více
2000 a dříve

Kolo

II. běh

200 m
300 m
1650 m
3 300 m
5 600 m

300 m

muži 10,5
ženy 8 km

0,6 km

50,- Kč

Podmínky startu:
Běžecká i cyklistická část závodu proběhne na území Centrálního parku JZM, (tedy mimo veřejné komunikace).
Vzhledem k tomu, že cyklistická část závodu vede většinou po nezpevněných cestách, je vhodný tomu odpovídající typ
kola, nejlépe horské, trekingové. Méně vhodné je kolo silniční. Pro cyklistickou část je povinná přilba. Během
závodu není dovolena s výjimkou nejmladší kategorie jakákoli dopomoc ani doprovod na trati. Všichni účastníci startují
na vlastní nebezpečí, za děti zodpovídají rodiče. Zdravotní služba zajištěna. Pořadatel nezodpovídá za případné škody
závodníkům vniklé ani závodníky způsobené.

Ceny: Všichni zúčastnění obdrží pravý butovický rohlík, vítězové medaili a diplom.
Kontakt: Štěpán Vidner: 602 242 509, Vojtěch Šprongl: 727 867 793, e-mail:zavody@tskpraha.net http://tskpraha.net
Dopravní spojení:
Metro B – stanice Lužiny nebo Luka a dále pěšky na hráz Stodůleckého rybníka v ulici U Jezera/Sezemínská, nebo
pěšky z ulice K Zahrádkám tamtéž.

Poznámka: Pořadatel si vyhrazuje právo na změny oproti těmto propozicím.

