XII. ročník triatlonu
Molitanový Muž
1.

Pořadatel

Spolek Tatínci dětem z.s. Termín konání sobota 23. června 2018. Statut
veřejný amatérský
závod v triatlonu. Distance 200 metrů – 15 kilometrů - 2 kilometry.
Ředitel závodu Jaroslav Holcman 603 592 337
info@molitanovy-muz.cz
molitanovy-muz.cz

2. Přihlášky:
Od 1. února 2018. Limit startujících pro rok 2018 je 110 startujících.
Registrace na
info@molitanovy-muz.cz nebo online na molitanovy-muz.cz .
3.

Startovné

Přihlásit se je možné do 23. 6. 2018 13:00, ale startovné od 12. 6. není
možné hradit převodem, ale osobně před prezentací.
Pro přihlášení do individuální kategorie do 1. 5. 2018 je startovné: 200,- Kč,
od 2. 5. 2018: 300,-Kč.
Štafeta do 1. 5. 2018, startovné: 300,- Kč, od 2. 5. 2018 400,-Kč.
Za platnou se přihláška považuje až ve chvíli, kdy je k ní přiřazena
platba! (Rozhodující pro výši startovného je datum připsání platby na
účet pořadatele.)
Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit takovou registraci, která nebude do pěti
pracovních dnů
od podání přihlášky spojena s platbou!
V případě zrušení registrace do 31.5. 2018 se vrací 75% uhrazeného
startovného do 11. 6. 2018 50% a po 11. 6. 2018 se uhrazené startovné
nevrací (Vrácení startovného neprobíhá
automaticky, v případě, že rušíte registraci pište na info@molitanovy-muz.cz
).
Převedení již zaplacené registrace na jinou osobu je možné bezplatně pouze
do 31. 5. 2018!
Od 1. 6. do 11. 6. 2018 s poplatkem 150,- Kč. Číslo účtu
3656141379/0800 Česká
spořitelna. Při platbě uveďte jako variabilní symbol své telefonní číslo (stejné,
jako v
přihlášce) a do poznámky své jméno.
Každý účastník se závodu účastní na vlastní nebezpečí, pořadatel
neručí za škody

účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. Pořadatel si vyhrazuje právo
nutných
technických změn oproti rozpisu závodu z důvodů nepředvídatelných
okolností.

4. Tratě závodu
Plavání: 200 metrů, rybník Cihlář
Cyklistika: 15 kilometrů, 3 okruhy v parku Budoucnost. Trasa kombinovaná
silnice a terén.
Trať cyklistiky nebude plně uzavřena, pořadatel zajišťuje pouze částečnou
uzavírku a
každý účastník závodu je povinen dodržovat pravidla silničního provozu,
pokynů policie a
pořadatelů. Cyklistická přilba je povinná. Jsou povoleny všechny typy kol
splňující
bezpečnostní kritéria. Vhodné spíše pro MTB (horská kola).
Běh: 2,5 kilometrů, cyklostezka, povrch převážně asfalt.

5. Kategorie:
ženy
ženy 50+
muži
muži 50 +
štafeta dvou nebo tříčlenná, i smíšená

6. Program závodu
Sobota. 23. 6. 2018
Od 11:00 prezentace ve stanu Havlíčkovo náměstí, Rozprava 13:00 také na
Havlíčkovo náměstí , společný start 14:00 z pláže rybníku Cihlář.
Předpokládaný doběh do cíle prvních závodníků 14:40 vyhlášení výsledků v
absolutním pořadí prvních šesti v jednotlivých kategoriích.

7. Doprovodný program
Havlíčkovo náměstí 9:00 - 13:00

akademie Tréninkového střediska mládeže Fanatic,
vystoupení harmonik paní profesorky Laštovičkové
ukázka hasičské techniky
Celý den bude probíhat Molitanpouť! (kolotoče, labutě...)
Havlíčkovo náměstí 14:40 budou dobíhat první závodníci

Havlíčkovo náměstí 15.00 hodin rockový festival MolitanFest na
KPS VOlumE/
OZZY OSBOURNE CZECH REVIVAL (HB)
BASS (HB)
RED NOSE (HB)
KRAUSBERRY (PRAHA)
After party - Bar OKO
23:30 - 01:00 SHOUT THE BLUES BAND (Chotěboř)
Smyslem a cílem této sportovně kulturní akce je dobrý pocit, krásný
sportovní zážitek,
který zvládne každý amatérský sportovec a nakonec i kulturní prožitek.

