MARTÍNKOVSKÝ DUATLON
Pořadatel:
Datum:
Místo startu:
Start:
Prezence:
Rozprava:
Kategorie:

Tělocvičná jednota Sokol Martínkov
sobota 20. května 2017
náves v Martínkově (u kostela)
14:30 hodin
sokolovna v Martínkově od 13 do 14 hodin
14:15 hodin v místě startu
muži: do 18 let (M1)
18 - 35 let (M2)
36 - 50 let (M3)
51 let a více (M4)
ženy: do 40 let (Z1)
40 let a více (Z2)
Martínkovští, členové Tělocvičné jednoty Sokol Martínkov a rodáci
bez rozdílu věku (MM)
štafeta: bez rozdílu věku i pohlaví (S)
- jeden závodník absolvuje oba běžecké úseky, druhý cyklistický úsek
Pro určení kategorie je rozhodující rok narození (př. je-li účastník muž narozený v roce 1966 a bude mu tedy
v roce 2017 51 let, startuje v kategorii M4).
2,5km - 26km - 2,5km / běh - kolo - běh /
Trať:
běh: povrch - asfalt, polní cesta, tráva
kolo: povrch - asfalt
Přihlášky:
- e-mail: duatlon@martinkov.cz nebo zdenekrepa@martinkov.cz
- tel.: 602121051 /pouze sms/
- do 11. 5. 2017 včetně (v případě přihlášení a zaplacení startovného do tohoto data obdržíte
tričko s logem Martínkovského duatlonu)
- po 11. 5. 2017 přihlášky stejným způsobem, příp. v den závodu v místě prezence (sokolovna
v Martínkově) od 13 do 14 hodin - bez nároku na tričko s logem Martínkovského duatlonu
V přihlášce uvádějte jméno, příjmení, datum narození, bydliště, příp. oddíl, velikost trička
(S, M, L, XL, XXL).
Startovné: 200 Kč
- platba přijatá na účet 789213133/0800,VS - Vaše datum narození (formát DDMMRRRR;
př.:narozen 14. 6. 1991 = 14061991), KS - 0308, popř. osobně u Z. Řepy, do 11. 5. 2017 obdržíte tričko
- preferujeme bankovní převod – do poznámky uvádějte jméno a příjmení
- v den závodu u prezence – bez nároku na tričko
Ceny:
plaketa a drobné ceny pro první tři závodníky jednotlivých kategorií
Výsledky:
- vyhlášení vítězů v 17 hodin
- budou zveřejněny na www.martinkov.cz
Předpis:
Závod se jede za plného silničního provozu, jehož pravidla se účastníci zavazují dodržovat a tím
chránit svoje zdraví. V cyklistické části jsou závodníci povinni použít cyklistickou přilbu. Každý
závodník startuje na vlastní nebezpečí. Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi
způsobené během samotného závodu ani po jeho skončení. Pořadatel si vyhrazuje právo na
změnu trati, případné změny budou oznámeny v místě startu.
Informace: Zdeněk Řepa, Martínkov 86, 675 44 p. Lesonice
Tel.: 602121051; e-mail: zdenekrepa@martinkov.cz

