
Veslařský triatlon 28.04.2018 

 

Propozice veslařského triatlonu 

 

Info 
Datum: 28.04.2018 

Místo: areál loděnice Veslařského klubu Perun,  

            Na Náhonu 30/82, Ostrava 

Program 

8:30 – 9:30 Registrace a prezentace závodníků  

9:45 – 9:55 Rozprava k závodu 

10:00 Start závodu 

13:00 – 13:30 Vyhlášení 

14:00 – 18:00 Táborák a volná zábava 

Kategorie 
Závodíme v níže uvedených věkových kategoriích jednotlivců 

v disciplínách: veslařský trenažér, kolo, běh 

  

 

 

10 – 11 let 500 m 1 500 m 400m 

12 – 14 let 1 000 m 6 000 m 3 000 m 

15 – 18 let 2 000 m 12 000 m 6 000 m 

19 – 39 let 2 000 m 12 000 m 6 000 m 

40 let a více 1 000 m 12 000 m 6 000 m 
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Přihlášky 
 

Přihlášky možno podat: 

Prostřednictvím internetu - vyplněním formuláře: 

https://goo.gl/forms/ceY55lvICcScBaaq2 

Osobně v místě registrace v den závodu od 8:30 – 9:30 hodin.  

Seznam přihlášených bude aktualizován průběžně. 

 

Platba startovného: 

Převodem na účet: 670100-2203395435/6210 mBank 

Do zprávy pro příjemce uveďte vaše příjmení 

 

Startovné: 

Základní startovné 100,- Kč  - platba musí být na uvedeném účtu do 

20.04.2018 

Po termínu 20.04.2018 na místě před startem: 150,- Kč  

Startovné děti do 9 let zdarma 

V případě neúčasti se startovné nevrací. 

Startovné zahrnuje: 

 Medaili a věcné ceny pro první tři nejlepší v každé kategorii 

 Občerstvení (káva, čaj, ovoce) 

 Zdravotnickou službu 

 Organizaci závodu 

Uzávěrka přihlášek v den konání: 28.04.2018 v 9:30 hodin  

 

https://goo.gl/forms/ceY55lvICcScBaaq2
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Možnost tréninku na veslařském 

trenažéru 

Veslařský klub Perun Ostrava nabízí možnost připravit se na závod  

a vyzkoušet si jízdu na veslařském trenažéru. 

Každý čtvrtek od 16:00 – 18:00 v areálu loděnice Veslařského klubu 

Perun, Na Náhonu 30/82, Ostrava. 

Cena za trénink 50,- Kč/hod/osoba. 

Rezervace tréninkového trenažéru na tel. čísle 777 589 470. 

Předpis 

 Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí. 

 Závodník je povinen řídit se regulemi tohoto závodu, proběhnout 

všemi kontrolami. 

 Mít viditelné startovní číslo, tak aby bylo čitelné rozhodčími. 

 Doporučujeme individuální úrazové pojištění a pojištění za škody 

způsobené druhým osobám v ČR. 

 Zaslání přihlášky prostřednictvím internetu nahrazuje písemný 

podpis účastníka na papírové přihlášce. 

 Za start závodníka mladšího 18 let nese odpovědnost jeho 

zákonný zástupce. Dokument - "Souhlas zákonného zástupce" k 

dispozici na stolcích před registrací. 

 Všichni přihlášení startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzení 

připravenosti na závod. 

 Pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům 

v souvislosti se závodem. 

 Klasifikováni budou pouze závodníci, kteří absolvují  celou trať ve 

všech třech disciplínách, včetně všech kontrol. 
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Kontakty 

 
Když se chcete něco dozvědět … 

 

Veronika Fišerová 777 589 470 

Eliška Burdíková 773 925 319 

nebo perun.ostrava@post.cz 

 

 

 

 

 


