
  

 

 

 

 

     TRIATLON ROUPOV 2019 - žáci 

Rozpis k závodu 
 
 

Název závodu Triatlon Roupov 2019 - žáci 
Statut závodu Mistrovství Plzeňského kraje v terénním triatlonu – žáci a dorost 

Distance hlavního 
závodu 

250 m plavání – 6 km horské kolo -  2 km běh  

Datum sobota, 6.7.2019  

Místo, region Roupov, koupaliště a okolí 

Pořadatel COPR z.s., Havlíčkovo nám. 260, Přeštice, 33401, IČ 04510569 

Triatlon Plzeň , z.s., Tachovská 1359/23, Plzeň, 323 00, IČ 04608879 

Web pořadatele www.copr.cz/roupov/  

www.triatlonplzen.cz  

Soutěžní výbor Ředitel závodu:  Jaroslav Matas 

Zajištění závodu: Hynek Musil, email: info@copr.cz 

Člen výboru: Jan Řehula, email: jan@rehula.training 

Přihlášky Přihlášky on-line prostřednictvím elektronického formuláře na stránkách www.czechtriseries.cz  a pro 

zajištění plateb vždy přes http://www.copr.cz/roupov/?newcoprdesign=prihlaseni19.php 

Závodník, který nebude přihlášen přes www.czechtriseries.cz  doplní u prezentace datum narození a 

bydliště nebo oddíl pro identifikaci Mistrovství Plzeňského kraje. 

Uzávěrka online přihlášek 3. 7. 2019  ve 12:00 nebo při naplnění limitu počtu startujících. 

Limity počtu startujících:  8-11 let - 50 závodníků, 12-15 let – 50 závodníků, 16-99 let – 140 závodníků. 

Pořadatel si vyhrazuje právo uzavřít přihlašování a úpravu počtu startujících na základě organizačních 

možností závodu. 

Pozn. Po uzávěrce přihlášek je možné přihlášení v místě konání závodu do naplnění kapacity za zvýšené 

startovné. 

Startovné Startovným se rozumí příspěvek na služby poskytnuté pořadatelem v souvislosti s organizací závodu. 

Kategorie       Zvýhodněné              Přihlášky po uzávěrce, na místě, pozdní platba                                       

Žáci do 15 let                      50,-                                   150,-                                           

Dorost 16-17 let               100,-                                   200,- 

 

Pro zvýhodněné startovné pro žáky a dorostence je třeba se přihlásit do 12:00 3.7.2019 a zaplatit do 

5. 7. 2019. Rozhodující je den připsání platby na účet. 

Pozdní přihláška, pozdní platba a případně přihláška na místě za zvýšené startovné. 

Platba startovného bude provedena na číslo účtu 1022746043/6100  (EquaBank) 

Na tento účet chodí platby za různé závody, proto prosíme o řádné vyplnění VARIABILNÍHO SYMBOLU: 

VARIABILNÍ SYMBOL:  

Identifikace závodníka, za kterého je provedena platba (vyplňování Zprávy pro příjemce je zbytečné, 

párování je zpracováváno strojově) 

Pokud se přesto stane, že se symbol nevyplní, bude Startovné vráceno jako NEIDENTIFIKOVATELNÉ 

Pozn. Přihláška bude platná v okamžiku připsání startovného na výše uvedený účet pořadatele pod 

správným variabilním symbolem. 

 

SOUČÁSTÍ STARTOVNÉHO JE I TRIKO AKCE 

Při ON-LINE přihlašování zadej velikost trika dle těchto tabulek: 

Velikost MUŽI ... Velikost ŽENY ... Velikost DĚTI 

Cca 14 dní před konáním akce (15.6.2019) dojde k uzavření seznamu pro objednání triček, 

přihlášeným po tomto datu nezaručujeme, že budeme mít jejich velikost trička ... Stejné platí i pro 

přihlášené až na místě v den konání akce ... 

http://www.copr.cz/roupov/
http://www.triatlonplzen.cz/
mailto:info@copr.cz
mailto:jan@rehula.training
http://www.czechtriseries.cz/race/details/1067?returnUrl=%2Frace%2Flist
http://www.copr.cz/roupov/?newcoprdesign=prihlaseni19.php
http://www.czechtriseries.cz/race/details/1067?returnUrl=%2Frace%2Flist
http://www.copr.cz/roupov/muzi.pdf
http://www.copr.cz/roupov/zeny.pdf
http://www.copr.cz/roupov/deti.pdf


Prezentace Prezentace závodníků žáků se uskuteční v sobotu od 9 do 10 v areálu koupaliště.  

Kategorie,  

distance 

Kategorie Ročník narození  plavaní    MTB   běh  

Žáci 8 - 9 2010-11    100m     2,5 km   1 km  

Žáci 10-11  2008-09    100m     2,5 km   1 km 

Žáci 12-13  2006-07     250m     6 km   2 km 

Žáci 14-15  2004-05     250m      6 km    2 km  

Dorost 16-17 2002-03    250m                      10 km                   2,5 km 

 

Vyhlašované kategorie Mistrovství Plzeňského kraje (MPK) 

Žáci 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 let, Dorost 16-17 let,  

Žákyně 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 let, Dorostenky 16-17 let,  

MPK se vypisuje pro závodníky, kteří mají trvalé bydliště v Plzeňském kraji nebo jsou členy oddílu 

registrovaného v ČTA a sídlícího v Plzeňském kraji. 

Tratě popis Plavání:  

Koupaliště Roupov v délce dle kategorie. Očekávaná teplota vody 22° C. 

Horské kolo: 

1 okruh v délce dle kategorie. Povrch polní a lesní cesty 

Drafting (jízda v háku) je POVOLEN.  

Doporučené kolo – horské.  

Cyklistickou část lze absolvovat na horském nebo trekingovém kole. Silniční kolo a koloběžky jsou 

zakázány. 

Každý závodník by měl mít na trati kola své občerstvení, na trati cyklistiky nebude občerstvovací stanice. 

Běh:  

1 okruh v délce dle kategorie. Povrch převážně polní cesty.  

Depo: 

Mezi disciplínami se probíhá depem, kde jsou uloženy věci závodníka (např. startovní číslo, kolo, přilba, 

boty na běh, atd.). 

POZOR V DEPU JE ZAKÁZÁNO JEZDIT NA KOLE !!! 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy tratí dle aktuálních podmínek. 

Pravidla Základní pravidla: 

1) Závod je složen ze tří po sobě absolvovaných disciplín v pořadí - plavání, cyklistika, běh. 

2) Délka plavání, cyklistiky a běhu dle kategorie.  

3) Mezi disciplínami se probíhá depem, kde jsou uloženy věci závodníka (např. startovní číslo, kolo, 

přilba, boty na běh, atd.). 

4) Start plavání intervalový ze břehu (Interval stanoví pořadatel dle počtu přihlášených). 

5) Jízda na kole v depu je zakázána, kolo se vede s nasazenou a zapnutou helmou (helma se musí 

zapnout před sundáním kola ze stojanu depa). 

6) Na kolo se nasedá za označením konce depa a sesedá před označením začátku depa. 

7) Po celou dobu cyklistické části musí mít závodník nasazenou a zapnutou helmu. 

8) Cyklistickou část lze absolvovat na horském nebo trekingovém kole. Silniční kolo a koloběžka jsou 

zakázány. 

9) Závodník je povinen upevnit plastové startovní číslo na řídítka tak, aby bylo zřetelně vidět zpředu. 

V případě, že u kategorií žáků nebude vydáno plastové číslo, případně nebude možno připevnit plastové 

číslo na řídítka, je na cyklistice povinné startovní číslo a umístěné viditelně vzadu. 

10) Na běhu je povinné startovní číslo, které musí být umístěno viditelně vepředu. 

11) Závodník je zodpovědný za znalost a absolvování celé trati závodu, včetně počítání okruhů  

12) Vítězem u jednotlivců je ten závodník, který v příslušné kategorii dosáhne nejnižšího cílového času. 

13) Pořadí jednotlivců v příslušné kategorii je dáno pořadím, dle nejnižšího cílového času. 

14) Příslušnost do věkové kategorie je dána ročníkem narození bez ohledu na měsíc narození.  

Příklad: Žáci 12-13 let jsou závodníci ročník narození 2005 – 2006 (narození od 1.1.2005 do 31.12.2006). 

15) Počet závodníků v jednotlivých kategoriích může být vzhledem k propustnosti trati omezen.  

16) Plave se bez neoprenů.  

17) Závodník se nesmí pohybovat (rozcvičovat) na trati závodu v době, kdy probíhá na stejné trati jiný 

závod. 

18) Omezení převodů pro žactvo je max. 6,55m (v m/na 1 otáčku kliky o 360°) 



19) Závodník nesmí znečišťovat trať a její okolí, obaly od jídla a pití může odhodit pouze v určeném 

prostoru za občerstvovací stanicí (trestem je časová penalizace). 

 

Podmínky závodu: 

1) Každý účastník se závodu účastní na vlastní nebezpečí. 

2) Žádný účastník nesmí ohrožovat své okolí ani jiné účastníky. 

3) U nezletilých závodníků je nutný písemný souhlas zákonného zástupce se startem. Podpis souhlasu 

při prezentaci. (Jinou formu je nutno předem projednat s pořadatelem). 

4) Závodníci, jejich doprovod a diváci nebudou nijak omezovat průběh závodu, jsou povinni dbát na 

bezpečnost, dodržovat pokyny pořadatelů a dalších oprávněných osob, ctít pravidla slušného chování a 

nesou veškerou odpovědnost za škodu, kterou způsobí sobě, pořadateli nebo třetí osobě. V případě 

foto a video dokumentace z průběhu závodu zároveň dávají souhlas s pořizování zvukových a 

obrazových záznamů pro potřeby dokumentace závodu a případné prezentace závodu v médiích. 

6) Pořadatel neručí za škody na majetku či újmě na zdraví účastníkům vzniklé ani jimi způsobené.  

7) Pořadatel si vyhrazuje právo změn oproti rozpisu závodu z důvodů nepředvídatelných okolností. 

Předpokládaný 

časový 

harmonogram 

Žáci: 

Začátek prezentace                                   9:00    

Ukončení prezentace                                        10:00   

Ukládání materiálu do depa                             od 10:00  dle pokynů pořadatelů  

Uzavírka depa                                                     15 min před startem příslušné kategorie 

(po uzavírce depa je vstup do depa možný pouze s pořadatelem) 

Rozprava                                                              15 min před startem příslušné kategorie 

 

Orientační starty závodů 

10:30  Žáci 8-11 let   

11:15 Žáci 12-15 let 

Vyhlášení výsledků  

12:30     Žáci  

 

Dorost: 

Závod dorostu je součást hlavního závodu s juniory a dospělými (detailně viz. www propozice hlavního 

závodu).  

Depo 9-13, Start po juniorech a dospělých, Vyhlášení cca 18:00 

Lékařské zajištění Ano  

Ceny První tři v každé vyhlašované kategorii medaile a věcné ceny.  

Výsledky Zpracování výsledků na PC 

Organizační 

Informace 

Parkování v okolí dle kapacity, při dodržení pravidel silničního provozu a pokynů pořadatelů. 

Záchody v blízkosti depa.  Sprchy v areálu.  

Doplňující parametry 

závodů ČTA  

Doplňující parametry závodů a účasti na závodech v triatlonu: 

- Každý závodník je povinen dodržovat Pravidla ČTA, řídit se propozicemi daného závodu. 

- Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující věk, dosažený v kalendářním roce. 

- Každý závodník svoji přihláškou k závodu deklaruje, že jeho zdravotní stav odpovídá charakteru 

soutěže a že startuje na vlastní nebezpečí. U přihlášek neplnoletého závodníka se má za to, že toto 

deklaruje jeho zákonný zástupce. 

- Při prezentaci může být závodník vyzván předložit pro kontrolu údajů doklad totožnosti, nebo licenci 

ČTA v původní nebo elektronické formě. 

Upozornění Propozice a uváděné údaje jsou platné k 25.5.2019.  Pořadatel neručí za pozdější změny. V případě 

potřeby mohou být propozice upraveny. Účastník je povinen sledovat jejich aktuálnost. 

Verze Propozice verze 1, datum vydání 25.5.2019 

 
 

„Oficiální partner České triatlonové asociace“ 
 

 

 
 



 
 
Trasy žáků jsou stejné jako v loňském roce. 
 
 

 
 
 

 


