
Český svaz triatlonu si Vás dovoluje pozvat  
na konferenci Triatlon 2011 a společenský večer,  
na němž budou vyhlášeni vítězové Českého poháru všech triatlonových klonů letošní sezóny.
Konference a společenský večer proběhne dne 22. 10. 2011 v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. 

Akce tohoto typu a rozsahu se v ČR uskuteční poprvé a my věříme, že si zaslouží pozornost všech našich 
závodníků, trenérů, manažerů, sponzorů, prodejců, medií a bezesporu i české veřejnosti. 
Cílem konference je vyjádření záměrů vedení svazu jak dál řídit triatlon a zejména pak poskytnout prostor 
pro prezentaci názorů odborné triatlonové veřejnosti. Konference je tedy koncipována jako otevřená 
diskusní platforma, na níž může každý prezentovat svůj názor, který pak bude možné zohlednit při řízení 
sezóny 2012.
Každý Váš příspěvek, ve formě powerpoint prezentace, nebo jen ústní, si prosím předem domluvte  
s garantem příslušné jednací sekce. Stejně tak můžete garantovi sekce navrhnout náměty pro rezoluci 
(závěry) konference, která bude průběžně sestavována a závěrem jako celek formulována i prezentována.

Věříme, že se konference (aktivně) zúčastníte a vyjádříte tím tak svoji sounáležitost s rychlým vývojem 
triatlonového dění v České republice. 

          Rada Českého svazu triatlonu

09:00 hod.  příchod hostů, prezence, snídaňový coffe break 
10:00 – 12:00 hod.  zahájení v Malém sále + dopolední jednání 
12:00 – 13:30 hod.  společný oběd 
13:30 – 15:30 hod.  odpolední jednání v jednotlivých blocích (Malý sál, Labský sál, Eliščin sál) 
15:30 – 16:00 hod.  coffee break 
16:00 – 18:00 hod.  odpolední jednání v jednotlivých blocích (Malý sál, Labský sál, Eliščin sál) 
17:00 hod.  závěr jednání v Malém sále, uzavření Malého sálu 
17:00 – 18:00 hod.  uzavřené jednání v Salonku 1
18:00 hod.  závěr jednání v Labském sále, Eliščině sále 
18:00 – 19:30 hod.  společná večeře 

ČASOVÝ HARMONOGRAM SLAVNOSTNÍHO VYHLÁŠENÍ ČESKÉHO POHÁRU
19:30 hod.  otevření Malého sálu 
20:00 hod.  slavnostní vyhlášení Českého poháru 2011 
21:30 hod.  otevření rautu, zábava, živá hudba 
24:00 hod.  ukončení akce 

Konferenci doprovodí expozice partnerů konference a výstava fotografií Ladislava Adámka ze závodů letošní sezóny.

PROGRAM V JEDNOTLIVÝCH SÁLECH

ČASOVÝ HARMONOGRAM KONFERENCE

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

MALÝ SÁL

ELIŠČIN SÁL

LABSKÝ SÁL

SALONEK 1

zahájení a společné jednání,  
moderuje Jan pokorný, garant 

bloku Jaromír Horák 

blok 1 – Mládež – nábor, SCM, 
SpS, trenéři, garant bloku Lenka 

Kovářová

blok 1 – stanovy, právní  
záležitosti, garant bloku  

Jaromír Horák

blok 2 – Reprezentace – garant 
bloku Jan Falge

blok 1 – Rozhodčí (uza-
vřené jednání rozhodčích 

ČSTT, vyhodnocení 
sezony 2011), garant 

bloku Tomáš Petr

blok 2 – Kraje, garant  
bloku Milan Hendrych 

blok 1 – České poháry, bodování, směrnice,  
klony (terénní triatlon, olympijský triatlon,  

dlouhý triatlon, aquatlon, zimní triatlon, prezentace  
pravidel), garant bloku Tomáš Petr



PODMÍNKY ÚČASTI

Pro potvrzení účasti na konferenci a slavnostním večeru se prosím zaregistrujte na www.czechtriseries.cz. 

Registrační poplatek činí 150 Kč a zahrnuje vstup na konferenci Triatlon 2011 a slavnostní večer spojený 
s vyhlášením výsledků Českého poháru 2011, oběd, večeři, občerstvení formou coffee breaků a raut na 
slavnostním večeru. Při účasti na dopoledním bloku dostanou všichni předem registrovaní účastníci závodní belt 
s logem Czech tri series.

Platba registračního poplatku bude možná v den konání konference na místě. Vstup na konferenci a slavnostní 
večer je možný i bez předchozí registrace za zvýšené vstupné 250 Kč. 

Pro dotazy ke konferenci můžete volat infolinku 722 638 061. Infolinka je v provozu v pracovní dny  
od 9:00 hod. do 18:00 hod.

GPS souřadnice Aldisu: 
15.83022 x 50,21516

www.aldis.cz


