
 
SKUPINA ČEZ  

MČR v AQUATLONU 
JABLONEC NAD NISOU 2011 

 
 
 

 
 
 
Pořadatel TJ Bižuterie oddíl plavání, TRI CLUB Jablonec,  

plavecký BAZÉN Jablonec 
 
Termín konání  sobota 23.dubna 2011 
 
Místo konání   plavecký bazén, Jablonec nad Nisou 
 
Statut Mistrovství ČR v AQUATLONU kategorie dospělých muži a ženy (1991 a 

starší) 
 1500 plavání + 10 km běh (žena 800 plavání + 10 běh  
 
 Český pohár v AQUATLONU kategorie juniorů, dorostu a žactva (1992 a 

mladší) 
 
Ředitel závodu  Mgr. Tomáš Janata, 731 607 971, tomas_janata@merck.com 
Přihlášky  do 20.4.2010 na www.czechtriseries.cz www.sportovniservis.cz 

 
Závod je určen i pro závodníky, kteří nevlastní licenci ČSTT . V tomto 
případě nechte kolonku "číslo licence" prázdnou. 
 
Do kolonky "nejlepší výsledek" napište délku plavecké části a Váš čas 
(např 1500m- 18:55), abychom Vás mohli zařadit do rozplaveb podle 
výkonnosti. 

 
Startovné Pro kategorii dospělých 300,- Kč, kategorie dorostu a juniorů 200,- Kč, 

žactvo 50,- Kč 
 Poté může být možné provést přihlášky na místě s příplatkem 100 Kč na 

startovném, pokud bude v dané věkové kategorii ještě volné pozice 
 
Prezentace Ve vestibulu bazénu od 8.00 – 8.45 hodin 
 
Předpis Závod se koná dle pravidel ČSTT a SS 2009 a dále dle ustanovení 

tohoto rozpisu. Každý účastník se závodu účastní na vlastní nebezpečí, 
pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. 

 
Tratě 1500 metrů plavání (25-ti metrový bazén) a 10 Km (5x2Km) běhu 20% 

asfalt, 40 % zpevněná cesta, 40% tráva 
 

800 metrů plavání (25-ti metrový bazén) a 5 Km (4x1,25Km) běhu 20% 
asfalt, 40 % zpevněná cesta, 40% tráva 

 
200 metrů plavání (25-ti metrový bazén) a 1,25 Km běhu 20% asfalt, 40 
% zpevněná cesta, 40% tráva 

   

http://www.czechtriseries.cz/
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Program 8.00 – 8.45 prezentace 
  8.30 – 9.30 rozplavání  

9.45  start první rozplavby 

13.30 start prvního běžce kategorie žactva Gundersenovou metodou 

13.45 start prvního běžce kategorie dorost, juniorů, žen Gundersenovou 
metodou 

14.15 start prvního běžce kategorie Gundersenovou metodou 
15.30 ukončení závodu a vyhlášení výsledků 

 
Ceny    V absolutním pořadí prvních 5 mužů a žen finanční ceny 
 

1. místo 1500 Kč 
2. místo 1100 Kč 
3. místo  800 Kč 
4. místo  600 Kč 
5. místo  500 Kč 
 
v ostatních kategoriích diplomy a věcné ceny pro první závodníky. 

 
Další informace budou na www.multiman.cz 
 
 
 

 
 
 

 
 

Žáci do 6, 7, 8 let 50 250 
Žáci 9, 10-11 let 100 500 
Žactvo mladší 12-13 200 1,250 
Žactvo starší 14-15 200 1,250 
Dorost 16-17 800 5 
Junioři 18-19 800 5 
Ženy 20-39 let 800 5 
Ženy 40-49 let 800 5 
Ženy 50-59 800 5 
Ženy 60 a starší 800 5 
Muži 20-39 let 1500 10 
Muži 40-49 let 1500 10 
Muži 50-59 1500 10 
Muži 60 a starší 1500 10 
Rodiny ( 2-5ti členné týmy) 
Firmy ( min. 3 členný tým) 
Equica Média ( individuální kat. M, Ž) 
Kluby (min. 3členný tým) *** 
Celkové pořadí, Dospělí+Junioři (M,Ž) 



 
 
 
Popis kategorií: 
 
Rodiny: každý účastník se může nominovat do rodinného týmu na základě 

vlastního prohlášení (rodinní příslušníci vč. blízkých příbuzných). 
Rodinu je třeba založit na www.czechtriseries.cz  

 
Firmy:  každý účastník se může přihlásit do firemní soutěže, tedy může 

deklarovat svoji příslušnost k určité firmě. Počítat se budou tříčlenné 
firemní týmy libovolného složení muži a ženy. Čas žen bude pro 
potřeby firemní soutěže snížen na 80% originálního času.  

 
Kluby:  soutěž klubů bude vyhodnocována automaticky, podle příslušnosti k 

sportovním klubům přes všechny věkové kategorie. Do pořadí klubů 
bodují tři nejlepší závodníci v daném závodě libovolné věkové 
kategorie podle ustanovení soutěžní směrnice.  

 
Média:  každý účastník může soutěžit v kategorii „média“, pokud jeho 

zaměstnavatel, ve smyslu znění soutěžní směrnice je firma, působící v 
oblasti médií. Zde se bude vyhodnocovat pořadí jednotlivců v kategorii 
muži a ženy bez rozdílu věku.  

 
Výsledky rodin, firem, klubů a médií se budou kalkulovat na základě výsledků 
individuálních výkonů.  
Výsledky sportovních klubů a jednotlivci budou dále získávat bodové zisky do 
Českého poháru v Aquatlonu.  
Detailní pravidla zařazení do všech vyhlašovaných kategorií a mechanismy jejich 
hodnocení jsou uvedeny v soutěžní směrnici pro rok 2011- zimní edice, která je k 
nalezení na www.czechtriseries.cz 

 

 

 

 

 

 


