
                                                                                        
 

 
 

Oficiální název závodu TRIATHLON FEST RAČICE 

Statut závodu 
Akademické Mistrovství ČR v triatlonu  
(Závod se koná se v rámci ČP v triatlonu, intervalový závod)  

Distance závodu 
0,5 – 15 – 3 (km)    
Startovat se bude individuálně po 15 s, intervalový start, no drafting (tzn. jízda 
v háku je v cyklistické části zakázána)  

Datum konání 4. 7. 2020 (sobota)  

Místo, region 
Labe aréna Račice 130 411 08 Štětí (Ústecký kraj)  
http://www.labearena.cz/Labe_Arena/Home.html  

Pořadatel 

Česká triatlonová asociace  
Zátopkova 100/2, PS 40  
PRAHA 160 17  
E-mail: martin.hotovy@triatlon.cz 
Web: www.triathlonfestracice.cz , www.czechtriseries.cz  

Ředitel závodu Radek Eliáš, radek.elias@triatlon.cz  

Informace o závodu 
Kontakt: Ing. Hotový Martin, MBA  
Email: martin.hotovy@triatlon.cz 

Přihlášky 
On-line na www.czechtriseries.cz  - Uzávěrka online přihlášek:  
28. 6. 2020. Akademici se hlásí přes online registrační systém do 
sobotního závodu Českého poháru s intervalovým startem.  

Poznámky 
k přihláškám 

Zvláštní ustanovení k Akademickému MČR: 
Podmínkou startu je prokázání se na prezentaci do závodu platným 
indexem či kartou ISIC apod., potvrzující řádné probíhající studium VŠ 
v ČR.  
Pokud chce být účastník hodnocen v Akademickém MČR, musí tuto 
skutečnost při prezentaci „aktivně“ oznámit a uvést za jakou vysokou 
školu a fakultu této školy startuje. Bez tohoto mu nebude zpětně 
umožněno se do Akademického mistroství ČR registrovat! 

 
Startovné 

 
Akademické MČR Zdarma Podmínkou je prokázání se 

platným indexem či kartou ISIC 
apod., potvrzující řádné 
studium VŠ v ČR.  

 

Místo prezence 
Labe Aréna Račice, pátek 3.7. 2020 18:30 až 20:00 nebo sobota 4.7. od 7:45 až 
8:30 Pozor! – depo bude uzavřeno v sobotu v 8:45 (doporučujeme tedy 
maximálně využít možnosti prezentace již v pátek 3.7. večer) 

Důležité upozornění 

Pro Intervalový závod je ZAKÁZÁNO použít speciální kola (řídítka, pro 
časovku   dlouhý triatlon, dlouhé triatlonové nástavce)  
Pravidlo ČTA: 5.2.4.: Řídítka při zakázané jízdě v háku 
Jsou POVOLENA kola (řídítka) pro krátký triatlon! 
Viz. Pravidla ČTA: 5.2.3.: Řídítka při povolené jízdě v háku 
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Časový harmonogram 
(3.7.2020)  

18:30 – 20:00    Prezentace závodníků den před závodem (pátek 3.7.)  
(prezentaci do závodu v tento den doporučujeme!)  

 
Časový harmonogram 
(4.7.2020)   

7:45 – 8:30  Prezence závodníků (v závodní den 4.7.2020)   
8:15 -  8:45 Ukládání věcí do depa - intervalový závod  Depo 1 a Depo 2  
10:10  Rozprava před startem Depo 1 a Depo 2 
10:15  START Akademické MČR intervalový závod*, dospělí, junioři 
19:30  Ukončení závodu  
20:00  Vyhlášení výsledků  
 
*POZOR: V případě úspěšné kvalifikace může akademik nastoupit i do 
odpoledních finálových rozjížděk Českého Poháru (kde bude rovněž 
hodnocen), avšak celkové pořadí závodu Akademického MČR bude 
vyhlášeno dle výsledků intervalového závodu.   

Způsob startu Z vody, zvednutím startovní pásky popř. pouze startovní klaksonem 
Mapy a popis tratí www.triathlonfestracice.cz , www.czechtriseries.cz 

Pravidla 

Závod se plně řídí platnými pravidly ČTA, Soutěžní směrnicí 2020 a 
ustanovením tohoto rozpisu. Každý účastník se závodu účastní na vlastní 
nebezpečí  
a pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. Pořadatel 
si vyhrazuje právo nutných technických a časových změn oproti rozpisu 
závodu z důvodů nepředvídatelných okolností. 

Lékařské zajištění Zdravotní a vodní záchranná služba 
Ceny Mistrovská medaile a diplom  
Výsledky www.czechtriseries.cz , www.triathlonfestracice.cz  
Hlavní rozhodčí Pavlína Bednářová 
Technický delegát ČP Petr Neumann 

Pojištění závodníků 
Sdružené pojištění ČTA, Kooperativa a.s. - platí pouze pro účastníky, kteří jsou 
členy ČTA s platnou závodní licencí pro rok 2020 

Parkování Parkoviště Labe Areny Račice  
Sociální zázemí V místě konání závodu je k dispozici několik sociálních zařízení (WC) 

Možnosti ubytování, 
cestovné  

Labe Arena Račice - https://labe-arena.hotel.cz/  
Závodníci řádně registrovaní do Akademického MČR mají nárok na proplacení 
ubytování (1 noc) a cestovného do místa konání akce dle pravidel ČAUS a 
reprezentující VŠ. Tyto náhrady si zpětně požaduje přes svoji VŠ na ČAUS 
(www.caus.cz). Pořadatel za tyto platby a úhrady neodpovídá a nezajišťuje je 
(tj. neproplácí). Veškeré rezervace a úhrady zajištění si každý akademik řeší 
prvotně samostatně! 
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