
PROPOZICE 

28. ročník Králického triatlonu 
 

Název akce: Králický triatlon 

Termín konání: 13. 8. 2016 

Pořadatel: Lyžařský oddíl TJ Jiskra Králíky, z.s. 

Prezentace:  Sportovní areál při ZŠ Moravská Králíky (vstup z ulice Nádražní, popř. 

z parkoviště Moravská) dle kategorií od 08.00 hod., konec prezentace 

30 minut před startem závodu (zde je umístěno Depo B) 

Start: Králický rybník (zde je umístěno Depo A) 

Kategorie: junioři  16 – 18 let    1998 – 2000 

 juniorky  16 – 18 let    1998 – 2000 

 muži A  18 – 39 let    1977 – 1997 

 muži B  40 – 49 let    1967 – 1976 

 muži C  50 – 59 let    1957 – 1966 

 muži D  60 a více let    1956 a starší 

 ženy A  18 – 39 let    1977 – 1997 

 ženy B  40 a více let    1976 a starší 

Trasa: 400 m plavání (Králický rybník – start z břehu) 

 20 km jízda na kole (Králíky rybník – Mladkov – Králíky sportovní areál) 

5 km běh – Králíky sportovní areál – Dolní Orlice a zpět.  

V průběhu závodu zajištěn pitný režim (dojezd kola, otočka běhu, cíl) 

Startovné: 100 Kč + vratná záloha Kč 200 na startovní číslo 

Občerstvení:  jídlo a pití po závodě  -po odevzdání startovního čísla = vratka zálohy  

(pro každého účastníka v ceně startovného poukázka na stravu a nápoj) 

Podmínky závodu: Závodník 

- závodník startuje v závodě na vlastní nebezpečí 

- závodník, který vzdal a nepokračuje v závodě, musí jasně a srozumitelně 

oznámit rozhodčím, že závod vzdal a oznámit jim svoje startovní číslo 

- závodník má zakázáno startovat anebo se pohybovat na trati s jiným 

startovním číslem, než které mu bylo přiděleno pořadateli 

- závodník musí mít po celou dobu jízdy na kole zapnutou přilbu na hlavě, 

porušení tohoto pravidla je důvodem okamžité diskvalifikace 

- závodník může použít kolo poháněné pouze lidskou silou. 

Zásady pohybu v depech (dle Pravidel vydaných Českou triatlonovou 

asociací): 

- závodník nesmí bránit ani překážet jinému závodníkovi v pohybu depem 

- závodník nesmí přijít do styku s výstrojí či vybavením jiného závodníka. 

- jízda na kole v depu je zakázána. Závodník může nasednout na kolo až za 

čárou označující konec depa a sesednout před čárou označující začátek depa 

- depa A i B jsou řešena horizontální tyčí, proto zavěšení kol musí být 

provedeno kolmo za obě brzdové páky nebo za sedlo. 

Kontakt, info:  Ředitel závodu Mgr. Jiří Souček, tel. 736 160 380, e-mail: so.jiri@seznam.cz 

 Adresa: V Bytovkách 659, 561 69 Králíky 

mailto:so.jiri@seznam.cz

