
 

CHARAKTERISTIKA
Kros triatlon je situovaný vo Vysokých Tatrách. Plávanie prebieha v rybníku, cyklistika je na uzatvorenej 
obecnej a lesnej komunikácii a beh na trávnatom povrchu. Zázemie je situované v obci Mlynčeky pri rybníku. 
Vyhodnotenie a “Slovenský triatlonový večer” sa bude konať v Hoteli INTERNATIONAL. TATRY 
TRIATHLON  je súčasťou STA TOUR 2018.

SLOVENSKÁ TRIATLONOVÁ AKADÉMIA ORGANIZÁTOR
ŠTATÚT: z poverenia a za podpory STÚ Slovenský pohár v triatlone
ZÁŠTITA: Slovenský olympijský výbor
ADRESA: Zadunajská cesta 27, 851 01 Bratislava
WEB - PRIHLASOVANIE www.etriatlon.sk  
MIESTO: Poprad - Mlynčeky
DÁTUM: 15.09.2018

SÚŤAŽNÝ 
V Ý B O R  

RIADITEĽ PODUJATIA: PhDr. Denis Barna
HLAVNÝ ROZHODCA: Mgr. Zuzana Szaboová
TECHNICKÝ DELEGÁT: Oliver Frlička

KONTAKT: 0904 22 05 05
EMAIL: etriatlon@etriatlon.sk
ČÍSLO ÚČTU: 2945021643/1100
IBAN: SK88 1100 0000 0029 45021643

PROGRAM PODUJATIA
SOBOTA 15.09.2018
12:30 - 14:30 REGISTRÁCIA
13:00 - 13:45 Otvorenie depa - ukladanie veci do depa - pretek A
13:50 - 14:00 Výklad trate a poučenie, predstavenie pretekárov
14:00 - 15:00 TATRY TRIATHLON A (dorast, juniori a hobby) 0,400 km/14km/3,5km
14:00 - 14:45 Otvorenie depa - ukladanie veci do depa - pretek B
14:50 - 15:00 Výklad trate a poučenie, predstavenie pretekárov
15:00 - 17:00 TATRY TRIATHLON B (od 20r. - elite, age groups, štafeta) 0,800 km/24km/7km
16:30 - 17:30 Otvorenie depa - vyberanie veci z depa

18:30 - 22:00 OFICIÁLNE VYHODNOTENIE a  
“VEČER  SLOVENSKÉHO TRIATLONU” - banket v Hoteli INTERNATIONAL

ŠTARTOVACÍ BALÍČEK

Úrazové poistenie, sada štartovacích čisiel, čip, plavecký vak, plavecká čiapka, cyklistická fľaša / darček od sponzorov /
občerstvenie na trati a po preteku (beh - každých 2,5 km) / finišerska medaila po úspešnom absolvovaní pretekov /

REFUNDÁCIA:  Zaplatené štartovné sa nevracia, možnosť presunutia na nasledujúci rok. Štartovné je neprenosné.

ŠTARTOVNÉ
DO 31.08.2018 DO 12.09.2018 NA MIESTE:

TT jednotlivci 20,- 25,- 30,-
TT štafeta 30,- 40,- 50,-
Dorastenci a juniori 10,- 15,- 20,-
BANKET (slávnostná večera) 20,- 20,- 20,-
Hotel INTERNATIONAL**** 
Wellness+raňajky/ cena za osobu 40,- 40,- X

Pre pretekárov bez platnej licencie STÚ sa štartovné zvyšuje o poplatok za jednorazovú licenciu 
Ubytovanie a banket v Hoteli INTERANTIONAL kapacitne obmedzené!

PRIZE MONEY
KATEGÓRIA 1. 2. 3.
Dorastenci a Juniori

VECNÉ CENY   (HUAWEI, ACER, AGEM)                            Štafety
TT jednotlivci M 300,- 150,- 100,-
TT jednotlivci Ž 150,- 100,- 50,-



PhDr. Denis Barna 
Predseda  

Slovenskej Triatlonovej Akadémie 

   

POPIS TRATE

ŠTART: severný breh rybníka  
Mlynčeky CIEĽ: areá l podu ja t ia pr i 

rabníku Mlynčeky

PLÁVANIE TT
1. časť pretekov: dĺžka 800/400 m (rybník Mlynčeky, 2/1 okruhy, 

predpokladaná teplota vody: 18°C, neoprén odporúčaný, maximálny 
stanovený čas plávania – 30′/15′

CYKLISTIKA  TT

2. časť pretekov: dĺžka 24/14 km, 1 okruh po obecnej a lesnej  komunikácii  na 
ktorých bude regulovaná cestná doprava, meranie vzdialenosti – GPS. Je nutné 
jazdiť s pripnutou cyklistickou prilbou na hlave. Počas cyklistickej časti je 
povolená jazda v háku. Povolené sú typy bicyklov v zmysle pravidiel STÚ. 
Jazda v háku (drafting) je povolená pre všetky kategórie. Časový limit na 
plávanie a bicykel – 1.40/1.00 h (od štartu plávania). 

BEH TT 3. časť pretekov: dĺžka 7/3,5 km (4/2 okruhy). Povrch: tráva. Meranie 
vzdialenosti – GPS. Časový limit na ukončenie pretekov – 2.30/1.20 h.

KATEGÓRIE

Muži Muži (abs.por.) Veteráni 1 Veteráni 2
Ženy Ženy (abs.por.) Veteránky 
Dorastenci a dorastenky 2002 - 2001
Juniori a juniorky 2000 - 1999

PODMIENKY ÚČASTI 
Podujatie sa koná podľa platných pravidiel STÚ a ustanovení týchto propozícií. Každý účastník sa podujatia 
zúčastňuje na vlastné riziko, je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky 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. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny 
propozícií v prípade dohovoru s technickým delegátom a hlavným rozhodcom. Zaplatením štartovného 
poplatku účastník súhlasí s propozíciami, časovým harmonogramom a podmienkami preteku.
Možnosť zúčastniť sa kros triatlonu - pretekov budú mať pretekári, ktorí sa prezentujú platným dokladom 
totožnosti, zaplatia štartovné a podpíšu čestné prehlásenie, že sa súťaže zúčastňujú z vlastnej vôle a na vlastné 
riziko. 
Súhlas s účasťou pretekára mladšieho ako 18 rokov musí svojím podpisom potvrdiť zákonný zástupca. 
Vyplnením formulára organizátora 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 TATRY TRIATHLON 
2018. Zároveň súhlasí so zasielaním informačných materiálov, marketingových materiálov a ostatných 
informácií súvisiacich s pretekmi a Slovenskou Triatlonovou Akadémiou. 

PRIHLÁŠKY,  ŠTARTOVÁ LISTINA, PLATBY, VÝSLEDKY 
Prihlasovací formulár - link sa nachádza na www.etriatlon.sk

Po vyplnení registračného 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 200 pretekárov na triatlon a 150 na banket.
Oficiálne výsledky súťaže budú dostupné na stránke www.etriatlon.sk 

http://www.etriatlon.sk

