Němčičky 2015
Pořadatelé
Oddíl plavání TJ Sokol Němčičky
Kontakt
TJ Sokol Němčičky, Sportovní areál, 691 07 Němčičky; tel.:
519 430 753; e-mail: tj@sportnemcicky.cz
Datum a místo konání
6. června 2015 – Sportovní areál Němčičky (koupaliště)
Kategorie
Do 6 let
Plavání 25 m (povoleno je použití rukávků)
Kolo - slalom, průjezd branami
Běh cca 100 m
7 let – 8 let
Plavání 25 m
Kolo - slalom, průjezd branami, zdolání překážky
Běh cca 100 m
9 -10 let
Plavání 25 m
Kolo - slalom, průjezd branami, zdolání terénních nerovností
Běh cca 200 m
11 -15 let
Plavání 50 m
Kolo - slalom, průjezd branami, zdolání terénních nerovností,
zručnost, okruh v areálu
Běh cca 300 m

Startovné
neplatí se
Limit účastníků - 100 dětí

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.
Vyhodnocení soutěže
Vyhlášeni budou vždy první tři místa v každé kategorii.
Vyhlášení proběhne po zpracování výsledků po ukončení
závodu a to v cca 14:00.
Ceny:
První tři vyhodnocení v absolutním pořadí v každé kategorii
obdrží věcné ceny. Ostatní obdrží diplom.
Důležitá upozornění
- helma (bez ní nebude účastník připuštěn na překážkovou
dráhu)
- start dětí pouze se souhlasem a na zodpovědnost
zákonných zástupců (bezpodmínečný podpis na přihlášce
k závodu)
- v případě živelné pohromy (zemětřesení, sesuvy půdy,
povodně, kulový blesk apod.) či epidemie (slintavka,
kulhavka, ptačí chřipka apod.) se startovné nevrací

Časový program TRIATLONU
Prezence: od 8:30 hod. do 11:00 hod.
Start závodu: po dojetí všech závodníků kategorie dospělých
- děti budou startovat po kategoriích od cca 11:30
Vyhodnocení závodu proběhne společně s kategorií dospělých
(v případě velkého počtu účastníků mohou být uvedené časy posunuty)

