CHARAKTERISTIKA
Mestský aquatlon je situovaný v Bratislave. Plávanie prebieha v prírodnom jazere Veľký Draždiak a
beh na uzatvorenom asfaltovom cyklochodníku. Zázemie je situované v areali Grand Hotela. Podujtie sa bude konať v uzavretom areáli spĺňajúceho všetky potrebné protipandemické nariadenia a
opatrenia. PRESSBURG AQUATHLON je súčasťou STA TOUR a STÚ Slovenského pohára 2021.
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P R O G R A M P O D U J AT I A
12.JÚN 2021 - SOBOTA
07:30 - 12:30

REGISTRÁCIA PRESSBURG AQUATHLON

08:00 - 08:45

Otvorenie depa pre PRESSBURG AQUATHLON - OPEN

09:00 - 10:00
10:00 - 10:30

PRESSBURG Open AQUATHLON (Open category, štafety) 0,5km / 2,5km
Otvorenie depa pre PRESSBURG AQUATHLON - KIDS

10:30 - 12:00

PRESSBURG Kids AQUATHLON (Nádeje C, B, A, MŽ, SŽ)

12:00 - 12:45

Otvorenie depa pre PRESSBURG AQUATHLON

13:00 - 13:30

PRESSBURG AQUATHLON (Age group, elite, D, J, štafety) 1km / 5km

14:00 - 15:00

OFICIÁLNE VYHODNOTENIE
OPEN & KIDS & PRESSBURG AQUATHLON

Š TA RT O V N É
KATEGÓRIA

DO 02.06.2021

DO 09.06.2021

NA MIESTE:

PRESSBURG KIDS AQUATHLON
PRESSBURG OPEN AQUATHLON
PRESSBURG AQUATHLON

10,20,30,-

15,25,35,-

20,30,40,-

PRESSBURG OPEN AQUATHLON
& PRESSBURG AQUATHLON

40,-

50,-

60,-

SPOLU

Pre pretekárov bez platnej licencie STÚ sa štartovné zvyšuje o poplatok za jednorazovú licenciu.
REFUNDÁCIA: Zaplatené štartovné sa nevracia, možnosť presunutia na nasledujúci rok. Štartovné je neprenosné.

P R I H L Á Š K Y, M A P Y, Š TA R T O V Á L I S T I N A , P L AT B Y, V Ý S L E D K Y
REGISTRÁCIA: Prihlasovací formulár - link sa nachádza na www.etriatlon.sk alebo STÚ web.
Po vyplnení reg. formulára a zaplatení štartovného bude pretekár zverejnený na oficiálnej štartovej listine pretekov.

Dátum prihlásenia pretekára sa počíta od dátumu doručenia registračných poplatkov na účet organizátora!
Maximálny počet štartujúcich je 250 pretekárov akvatlon.
Oficiálne výsledky súťaže budú dostupné na stránke www.etriatlon.sk

PRIZE MONEY
NÁZOV PRETKOV:
PRESSBURG AQUATHLON M
PRESSBURG AQUATHLON W
PRESSBURG AQUATHLON

1.
200,200,-

2.
150,150,-

3.
100,100,-

(ŠTAFETY ABS. PORADIE)

PRESSBURG AQUATHLON OPEN
(ABS.PORADIE M/W)

PRESSBURG AQUATHLON OPEN
(ŠTAFETY ABS.PORADIE)

DORASTENCI A JUNIORI
PRESSBURG KIDS AQUATHLON

VECNÉ CENY

VECNÉ CENY

Š T A R T O VA C Í B A L Í Č E K
Sada štartovacích čísiel, čip, plavecký vak, plavecká čiapka STA TOUR (povinná), cyklistická
fľaša / občerstvenie na trati (beh - pri depe). Po absolvovaní pretekov - občerstvenie. K dispozícii
budú WC, šatne a úschovňa (pri registrácii).
VEKOVÉ KATEGÓRIE
AKVATLON
MUŽI/MEN

ŽENY/WOMEN

Žiaci nádeje C

Žindj C

7 a mladší

Žiačky nádeje C

Žiyndj C

7 a mladší

Žiaci nádeje B

Žindj B

8-9

Žiačky nádeje B

Žiyndj B

8-9

Žiaci nádeje A

Žindj A

10 - 11

Žiačky nádeje A

Žiyndj A

10 - 11

Žiaci mladší

Žiml

12 - 13

Žiačky mladšie

Žiyml

12 - 13

Žiaci starší

Žist

14 - 15

Žiačky staršie

Žiyst

14 - 15

Dorastenci

D

16 - 17

Dorastenky

D

16 - 17

Juniori

J

18 - 19

Juniorky

Jy

18 - 19

Muži (absol.por.)

M

16 a straší

Ženy (absol. por.)

Ž

16 a staršie

Muži

Mu

20 - 39

Ženy

Že

20 - 39

Veterání 1

V1

40 - 49

Veteránky 1

V1

40 - 49

Veteráni 2

V2

50 -59

Veteránky 2

V2

50 - 59

Veteráni 3

V3

60 a starší

Veteránky 3

V3

60 a staršie

ROUNDS & TIME LIMIT
NÁZOV PRETEKOV:

SWIM

ROUNDS

RUN

ROUNDS

TIME LIMIT

PRESSBURG OC AQUATHLON

0,5km

1

2,5km

1

1:00

PRESSBURG AQUATHLON

1km

2

5km

2

1:30

DORASTENCI

1km

2

5km

2

JUNIORI

1km

2

5km

2

Nádeje C

25m

1

120m

1

Nádeje B

50m

1

250m

1

Nádeje A

100m

1

500m

1

Mladší žiaci

200m

1

1km

1

Starší žiaci

400m

1

2km

1

ŠTART:
SWIM
RUN

P O P I S T R AT E
južný breh jazera Veľký Draždiak
CIEĽ: areál hotela pri Veľkom Draždiaku
Plavecká časť pretekov: dĺžka/okruh viď TAB. Jazero Veľký Draždiak,
predpokladaná teplota vody: 21°C. Povinná plav. čiapka poskytnutá organizátorom.
Bežecká časť pretekov: dĺžka/okruh viď TAB. Povrch: asfalt: cyklistický chodník Antolská-Dolnozemská ulica. Meranie vzdialenosti – GPS.

Trate sú zverejnené na www.etriatlon.sk vo formáte interaktívnej mapy. Sú súčasťou propozícii.
Každý pretekár je zodpovedný za naštudovanie si platných pravidiel STÚ a tratí pretekov!

PODMIENKY ÚČASTI
Podujatie sa koná podľa platných pravidiel STÚ a ustanovení týchto propozícií. Každý účastník sa
podujatia zúčastňuje na vlastné riziko, je povinný dodržiavať STÚ pravidlá, pandemické nariadenia
a nesie plnú zodpovednosť za svoju bezpečnosť a zdravotný stav. Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku
alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nutných technických zmien oproti propozíciám podujatia z dôvodu nepredvídateľných okolností a pandemickej situácie. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny propozícií v prípade
dohovoru s technickým delegátom a hlavným rozhodcom. Zaplatením štartovného poplatku účastník
súhlasí s propozíciami, časovým harmonogramom, protipandemickými nariadeniami a podmienkami
preteku.
Súhlas s účasťou pretekára mladšieho ako 18 rokov musí svojím podpisom potvrdiť zákonný zástupca.

Vyplnením formulára organizátora a registráciou účastník potvrdzuje, že rozumie a akceptuje pravidlá pretekov, zaväzuje sa k ich dodržiavaniu a zároveň dáva súhlas na spracovanie svojich osobných
údajov organizátorom na úkony potrebné k organizácii pretekov. Účastník dáva organizátorom súhlas na použitie a publikovanie fotografických snímkov a audiovizuálnych záznamov svojej osoby,
vyhotovených na PRESSBURG AQUATHLON 2021. Zároveň súhlasí so zasielaním informačných
materiálov, marketingových materiálov a ostatných informácií súvisiacich s pretekmi a Slovenskou
Triatlonovou Akadémiou a jej partnerov. Príslušné formuláre sú dostupné na www.etriatlon.sk.

S P O L U

T VO R Í M E

T R I AT L O N

SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY
Ja, dolupodpísan /á (titul, meno, priezvisko) ..........................................................................................................................................
Bytom (ulica, . domu, PS , mesto, tát) ...............................................................................................................................................
Naroden /á (dátum) ................................................................................................................................................................................
Meno a priezvisko zákonného zástupcu maloletého ..............................................................................................................................
Ako dotknutá osoba v zmysle l. 7 ods. 1 NARIADENIA EUR PSKEHO PARLAMETU A RADY (E ) 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzick ch osôb pri sprac vaní osobn ch dajov a o vo nom pohybe t chto dajov a dávam svoj súhlas spolo nosti
Slovenská Triatlonová Akadémia, o.z., Zadunajská 27, 851 01 Bratislava, I O: 50056425 na spracovávanie mojich osobn ch dajov
na ni ie vymedzen
el.
Vymedzený ú el: prihlasovanie a registrácia
asti na PRESSBURG AQUATLON, spracovanie tartovacej listiny podujatia,
spracovanie v sledkovej listiny podujatia, vytvorenie mojej zlo ky/konta (meno, priezvisko, titul, ulica, mesto, tát, národnos , dátum
narodenia, pohlavie, emailov kontakt, telefonick kontakt), spracovanie merania môjho dosiahnutého asu ako portového v konu
na podujatí, zaslanie v sledkov dosiahnutého asu ako portového v konu na podujatí dotknutej osobe na poskytnuté kontaktné
daje (e-mail, telefónne íslo), vytvorenie, spracovanie a írenie obrazov ch, printov ch, zvukov ch a zvukovo-obrazov ch
záznamov z
asti na podujatí, spracovanie osobn ch dajov za
elom zabezpe enia informovanosti portovca k organizácii
podujatia organizátora pred, po as a po podujatí.
Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, ulica, mesto, PS , tát, národnos , dátum narodenia, pohlavie, meno na
tartovom ísle, emailov kontakt, telefonick kontakt, najlep í as v disciplíne a celkov as, klub, lenstvo v klube, kód a názov
zdravotnej pois ovne, poznámka, dátum a as prezentácie portovca, dátum platby a stav platby, v sledn as, dokumentácia (fotky,
videá, zvukové záznamy), vygenerované íslo.
Podpisom tohto s hlasu potvrdzujem, e som bol oboznámen so sprac vaním osobn ch dajov v zmysle l. 7 ods. 1 NARIADENIA
EUR PSKEHO PARLAMETU A RADY (E ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzick ch osôb pri sprac vaní osobn ch dajov
a o vo nom pohybe t chto dajov.
V Bratislave d a 12.6.2021
Podpis dotknutej osoby/zákonného zástupcu ...................................................................................................................................

PREHLÁSENIE O ZDRAVOTNOM STAVE
Ja, dolupodpísan /á (titul, meno, priezvisko) ....................................................................................................................................................................
bytom (ulica, . domu, PS , mesto, tát) ..........................................................................................................................................................................
naroden /á ........................................................................................................................................................................................................................
názov zdravotnej pois ovne ..............................................................................................................................................................................................
Prehlasujem, e sa podujatia PRESSBURG AQUATLON z ast ujem dobrovo ne a na vlastn zodpovednos . Oboznámil/a som sa s propozíciami
podujatia, s organiza n m poriadkom podujatia, pokynmi organizátora a aktuálne platným COVID AUTOMATOM. Som si vedom /á, e podujatie
tohto charakteru kladie na moju osobu zv en fyzick aj psychick zá a a prehlasujem, e mi nie je známa iadna preká ka v mojom zdravotnom
stave, ktorá by mi bránila tohto podujatia sa z astni . Prehlasujem, e som si vedom /á toho, e nesiem v etku zodpovednos a riziká spojené
s mojou as ou na tomto podujatí a za kodu spôsoben na zdraví alebo majetku, ktorá vznikne mne alebo ju spôsobím organizátorovi i al ím
partnerom podujatia a v etk m tretím osobám, ktoré sa nejak m spôsobom podie aj na podujatí pred, po as ako aj po podujatí. Prehlasujem, e
v prípade zranenia alebo po kodenia svojho zdravia alebo majetku si t to kodu nebudem uplat ova u organizátora a tretích osôb. Prehlasujem, e
v etky mnou uvedené daje s pravdivé. Prehlásenie potvrdzujem svojím podpisom (podpisom zákonného zástupcu):
V Bratislave d a ..................................................................

Podpis ..............................................................................................

Kontakt na inú osobu v prípade ohrozenia života, zdravia alebo majetku:
Meno a priezvisko .................................................................

Telefón ...............................................................................................

Maloletý/á: pre mladších ako 18 rokov – podpis zákonného zástupcu (rodi a)
Ja, dolupodpísan /á t mto estne prehlasujem, e ako zákonn zástupca maloletého/maloletej .................................................................................
som dobre porozumel vy ie uvedenému pou eniu a prehláseniu o zdravotnom stave so v etk mi jeho dôsledkami. Je mi zrozumite né riziko jeho/jej
asti na podujatí.
S hlasím, aby sa malolet /á z astnil/a PRESSBURG AQUATLON za podmienok uveden ch v tomto prehlásení a preberám za neho pln
zodpovednos . Som si plne vedom /á v etk ch mo n ch rizík, prípadne zranení vzniknut ch v s vislosti s as ou maloletého/maloletej, v prípade
razu alebo inej ujmy na zdraví alebo majetku vzniknutej na podujatí nebudem si uplat ova ak ko vek zodpovednos vo i organizátorovi podujatia
a e v etky jej následky prechádzaj na m a. Prehlasujem, e v etky mnou uvedené daje s pravdivé. Prehlásenie potvrdzujem svojím podpisom.
Meno a priezvisko zákonného zástupcu ...........................................................................................................................................................................
íslo OP alebo iného dokladu ..........................................................................................................................................................................................
Vz ah k pretekárovi ...........................................................................................................................................................................................................
V Bratislave d a ..................................................................

Podpis ..............................................................................................

TRATE PRESSBURG AQUATHLON 2021
PRESSBURG AQUATHLON RUN NÁDEJE C
https://www.plotaroute.com/route/1579773
PRESSBURG AQUATHLON SWIM NÁDEJE C
https://www.plotaroute.com/route/1579788
PRESSBURG AQUATHLON RUN NÁDEJE B
https://www.plotaroute.com/route/1579805
PRESSBURG AQUATHLON SWIM NÁDEJE B
https://www.plotaroute.com/route/1579795
PRESSBURG AQUATHLON RUN NÁDEJE A
https://www.plotaroute.com/route/1579824
PRESSBURG AQUATHLON SWIM NÁDEJE A
https://www.plotaroute.com/route/1579812
PRESSBURG AQUATHLON RUN MŽ
https://www.plotaroute.com/route/1579863
PRESSBURG AQUATHLON SWIM MŽ
https://www.plotaroute.com/route/1579833
PRESSBURG AQUATHLON RUN SŽ
https://www.plotaroute.com/route/1579895
PRESSBURG AQUATHLON SWIM SŽ
https://www.plotaroute.com/route/1579867
PRESSBURG AQUATHLON RUN OC
https://www.plotaroute.com/route/1579924
PRESSBURG AQUATHLON SWIM OC
https://www.plotaroute.com/route/1579906
PRESSBURG AQUATHLON RUN
https://www.plotaroute.com/route/1579932
PRESSBURG AQUATHLON SWIM
https://www.plotaroute.com/route/1579914

