
Propozice  - Králický duatlon 
 

Název akce: Králický duatlon 

Termín konání: 12.8.2017 

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

Prezentace: Sportovní areál ZŠ Moravská Králíky, dle kategorií od 8.00 hod., 
konec prezentace 30 minut před startem závodu 

Start: Sportovní areál ZŠ Moravská Králíky v 10.00 hod., 10 minut před 

startem budou závodníci poučeni o bezpečnosti a průběhu závodu 

 
 
 
 
 

Kategorie: 

junioři 16 - 18 let 1999 - 2001 

juniorky 16 – 18 let 1999  - 2001 

muži A 18 - 39 let 1978 - 1998 

muži B 40 – 49 let 1968 - 1977 

muži C 50 – 59 let 1958 - 1967 

muži D   60 a více let 1957 a starší 

ženy A 18 – 39 let 1978 - 1998 

ženy B   40 a více let 1977 a starší 

zařazení do kategorie je dle ročníku narození 

Trasa: 5 km běh – sportovní areál – směr Dolní Orlice a zpět 
20 km jízda na kole – Králíky – Mladkov a zpět  
3 km běh -  Králíky - směr Dolní Orlice a zpět 
 
jednotlivé trasy je možné shlédnout při prezentaci na mapkách 

Startovné:  100,00 Kč + vratná záloha 200,00 Kč na startovní číslo 

Občerstvení:  V průběhu závodu zajištěn pitný režim. 
V ceně startovného jídlo a pití pro každého účastníka po závodě – po 
odevzdání startovního čísla + vratka zálohy. 

Podmínky závodu: Závodník: 
Závodník startuje v závodech na vlastní nebezpečí. 
Závodník, který vzdal a nepokračuje v závodě, musí jasně a srozumitelně 
oznámit cílovým rozhodčím, že závod vzdal a oznámit jim svoje 
startovní číslo. 
Závodník má zakázáno startovat nebo se na trati pohybovat s jiným 
startovním číslem, než mu bylo přiděleno pořadateli. 
Závodník musí mít po celou dobu jízdy na kole přilbu na hlavě. Porušení 
tohoto pravidla je důvodem okamžité diskvalifikace. 
Závodník může použít kolo poháněné pouze lidskou silou. 
Zásady pohybu v depu (dle Pravidel vydaných Českou triatl. asociací) 
Pořadatel: 
Pořadatel neručí za škody na zdraví a majetku vzniklé v souvislosti se 
závodem. 

Kontakt a informace: Ředitel závodu: Mgr. Jiří Souček – tel.: 736 160 380, e-mail: 
so.jiri@seznam.cz, adresa: V Bytovkách 659, 561 69 Králíky 

 


