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PROPOZICE – závod dětí 

Pořadatel: TJ SPORT Němčičky, z.s.  – oddíl plavání, lyžování 

Datum a místo konání:  9. června 2018 – Němčičky (sportovní areál), Bořetice (sklepy) 

Délky a popis tratí: PLAVÁNÍ - KOLO - BĚH  

Délky jednotlivých úseků jsou uzpůsobeny pro každou věkovou kategorii individuálně 

Kategorie: U6 (ročník 2012 a mladší) 
Plavání 25 m (povoleno je použití rukávků) 
Kolo - slalom, průjezd branami 
Běh cca 100 m 

U9 (ročníky 2011, 2010 a 2009)  
Plavání 25 m  
Kolo - slalom, průjezd branami, zdolání překážky 
Běh cca 100 m 

U12 (ročníky 2008, 2007 a 2006) 
Plavání 25 m  
Kolo -  slalom, průjezd branami, zdolání terénních nerovností 
Běh cca 200 m 

U15 (ročníky 2005, 2004 a 2003) 
Plavání 50 m  
Kolo - slalom, průjezd branami, zdolání terénních nerovností, zručnost, okruh v areálu 
Běh cca 300 m 

U18 (ročníky 2002, 2001 a 2000) 
Plavání 50 m  
Kolo - slalom, průjezd branami, zdolání terénních nerovností, zručnost, okruh v areálu 
Běh cca 300 m 

Rozložení kategorií může být upraveno na místě dle aktuálního počtu a zdatnosti účastníků 

Časový program: Prezence:  cca od 11:00 hod 

Start závodu: 11:30 hod 

Konec závodu:  předpoklad do 13:00 hod 

Vyhodnocení soutěže 

Vyhlášeni a odměněny budou všichni účastníci. Vyhlášení proběhne po zpracování výsledků po ukončení závodu 

a to v cca 14:00 společně s vyhlášením kategorie dospělých.  

Startovné: neplatí se 
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Další podmínky: 

Pořadatel přizpůsobí náročnost dětského triatlonu schopnostem dětí dle věkových kategorií. Po plavecké 

disciplíně je povolen u dětí do 6 let dohled a dopomoc rodičů při osušení, přezouvání apod. Starší děti absolvují 

celý závod samostatně, bez dopomoci jiné osoby.    

Zákonní zástupci dětí berou na vědomí, že v průběhu závodu plně zodpovídají za chování a bezpečnost dětí 

(účastníků závodu) a jsou povinni nahlásit pořadatelům případné odstoupení dítěte ze závodu. 

Důležitá upozornění 

- helma (bez ní nebude účastník připuštěn na překážkovou dráhu) 

- start dětí možný pouze se souhlasem a na zodpovědnost zákonných zástupců  


