
Aquatlon České Budějovice - 26.2. 2011 
 
Organizátor: SportGroup.cz s.r.o.   www.sportgroup.cz  
 
Propagace, přihlášky a výsledky závodu: www.czechtriseries.cz  
Přihlášky je možné provádět předem na www.czechtriseries.cz do 12.00 dne 25.2. 
Poté může být možné provést přihlášky na místě od  9 do 10 hodin 
 
Místo závodu: České Budějovice městský bazén, běh v parku Stromovka (cca 300 
metrů od bazénu) 
Časový harmonogram:  
9.00 – 10.00 prezentace  
10.00  rozplavání  
10.30 start první rozplavby 
14.00 start běhu dětských kategorií 
15.00 vyhlášení dětských kategorií 
15.30 start dospělých Gundersenovou metodou v parku Stromovka 
16.30 vyhlášení dospělých kategorií 
 
Název závodu: Aquatlon České Budějovice 
 
Ročník závodu: první ročník 
 
www závodu: www.czechtriseries.cz  
 
www přihlášky závodu: www.czechtriseries.cz  
 
www výsledků závodu: www.czechtriseries.cz  
 
ředitel závodu: Martin Dvořák, 608 303059 
 
Věkové kategorie a délky tratí +  vyhlašované kategorie: 
 

 Plavání Běh 

Žáci do 6, 7, 8 let  50 250 

Žáci 9, 10-11 let 100 500 

Žactvo mladší 12-13 200 1 

Žactvo starší 14-15 200 1 

Dorost 16-17 400 2 

Junioři 18-19 400 5 

Dospělí 20-39 let 400 5 

Dospělí 40-49 let 400 5 

Dospělí 50-59 400 5 

Dospělí 60 a starší 400 5 

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) 
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***  tým  složený ze závodníků se stejného klubu z libovolných věkových 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 
 
 
 
Startovné 
 

Skupina kategorií Maximální výše 
startovného 

Žactvo 0 Kč 

Dorost 0 Kč 

Junioři 0 Kč 

Dospělí 100 Kč 

 
 
Vybraná další ustanovení 
Závodníci budou startovat po 2 v jedné dráze. Startovní skok je povolen, ale není 
povinný.  
Start běhu bude realizován ve dvou startovních koridorech Gundersenovou metodou 
po skupinách kategorií, které mají stejné vzdálenosti běžecké části.  
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Ceny: 
 

Celkové finanční ceny výsledků závodu jsou v celkovém pořadí mužů a žen: 
1. 3 000,- Kč 
2. 2 000,- Kč 
3. 1 000,- Kč 

 
Finanční ceny pro kategorie Média, Firmy a Rodiny pro závod v tis Kč.: 
 

 1. 2. 3. 4. 5. CELKEM 
Tis. Kč 

Equica Média M, Ž 3 2 1 - - 12 

VZP Firmy 4 3 2 1 - 10 

VZP Rodiny 3 2,5 2 1,5 1 10 

 
 
Vyhlášení  výše uvedených kategorií včetně předání prize money proběhne, pokud jsou v cíli 
závodu  klasifikováni alespoň tři závodící muži, resp. ženy, nebo minimálně tři týmy v 
týmových kategoriích (rodiny, kluby, firmy) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                   
 


