
                                                   
 

 

 
 

Aquatlon Liberec, Český pohár v Aquatlonu  
Verze 3.  

 
Mistrovství České republiky v aquatlonu dětí a dorostu 2011 

 
pod záštitou Bc. Zuzany Kocumové, náměstkyně primátora města Liberce 

 
neděle, 13.3. 2011 

 

 
 

Organizátor: Hope Production s.r.o. , Sportgroup s.r.o. , Diana Sport o.s. 
Přihlášky a výsledky závodu: www.czechtriseries.cz  
 
Operativní sdělení 
Doporučujeme všem závodníkům, aby se přihlásili předem prostřednictvím 
www.czechtriseries.cz, v opačném případě neobdrží startovní čísla se svým jménem a budou 
se muset na prezentaci navíc zbytečně zdržovat vyplňováním písemného formuláře. 
Všichni zájemci z jiných než triatlonových oddílů mohou startovat za svůj klub, který nahlásí 
až na prezentaci závodu.  
 
Místo závodu:  
Bazén  
Liberec 
Tržní nám. 1338 
460 01  
Běh: Výstaviště 
Liberec v těsném 
sousedství 
bazénu. 
Časový harmonogram:  
9.00 - 10.00 prezentace v restauraci Allegria uvnitř bazénu  
9.30 - 10.30 rozplavání 
10.20 zahájení závodu, rozprava 
10.30  start první rozplavby 
14.00  start běhu dětských kategorií 
15.15  start juniorů a dospělých Gundersenovou metodou 
16.30  vyhlášení juniorů, dospělých a kategorií Média, Firmy a Rodiny 

http://www.czechtriseries.cz/
http://www.czechtriseries.cz/


                                                   
 

 
Název závodu: Aquatlon Liberec 
Ročník závodu: první ročník 
Ředitel závodu: Petra Horáková, 776887566, petra.horakova@hopeproduction.cz 
Soutěžní výbor: Martin Dvořák, Petra Horáková, Miroslav Frouz/HR 
Řízení průběhu akce a moderátor: Jaromír Horák 
Vedoucí prezentace: Iva Štěpánková 
Vedoucí plavání: Lenka Matošková 
Vedoucí běhu: Martin Karejs 
 
 
Vyhlášené věkové kategorie a délky tratí 
 

 Plavání Běh 

Žáci do 6, 7  50 400 

8, 9 50 800 

Žáci 10-11 let 100 1 

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 

 
Ostatní vyhlášené kategorie:  
Rodiny, Firmy, Equica Média, Kluby a celkové pořadí junioři a dospělí.   
Rodinu lze přihlásit až na prezentaci závodu!  
 
Specifikace podmínek soutěží všech kategorií je uvedena v soutěžní směrnici-zimní edice 
včetně dodatku, která je přístupná na www.czechtriseries.cz 
 
Výše startovného, uhrazeného na místě při prezentaci 
 

Skupina kategorií výše startovného 

Žactvo 0 Kč 

Dorost 0 Kč 

Junioři 0 Kč 

Dospělí 200 Kč 

 
 
 
 

mailto:petra.horakova@hopeproduction.cz
http://www.czechtriseries.cz/


                                                   
 

Ceny: 
Finanční ceny výsledků závodu 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 v tisících Kč.: 
 

 1. 2. 3. 4. 5. Celkem 
tis. Kč 

Equica Média M, Ž 3 2 1 - - 12 

Firmy 4 3 2 1 - 10 

Rodiny 3 2,5 2 1,5 1 10 

 
 
Vyhlášení 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) 
 
 
Děkujeme všem partnerům a pořadatelskému týmu a společně se těšíme na účast všech 
závodníků na prvním ročníku aquatlonu v Liberci. 
 
 
Petra Horáková, 
ředitel závodu 
 



                                                   
 
 

Aquatlon Liberec – 13.3.2011 
pojednání o průběhu závodu 

 
Bazén v Liberci hledejte na Tržním náměstí v Liberci. Parkování v neděli je v těsném okolí bazénu zdarma a mělo 
by být dostatečně kapacitní. 

 
 
Prezentace k závodu je umístěna v Picerii, která je přímo ve vestibulu bazénu a je z ní vidět na celý 50m bazén.  

Příchozí si budou moci zvolit pro ně nejlépe vyhovující prezentační stůl: 
1. skupinové prezentace: rodiny, skupiny, týmy  

(bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou přihlášení) 
2. předem přihlášení jednotlivci na czech tri series 
3. předem nepřihlášení jednotlivci (zde se budou vyplňovat přihlášky ručně) 

 
Na prezentaci závodníci dostanou startovní číslo, chip a budou popsáni fixem na ruku a uhradí startovné.  
 
Každý závodník i jeho doprovod dostanou na prezentaci vstupenku, která oprávní ke vstupu do šaten a sprch od 
9.00 do 18h. Každý si bude moci ponechat skříňku se svými věcmi po dobu celého závodu (včetně běžecké části) 
a může tedy využít šatny a sprch bazénu i po dokončení běžecké části závodu. 
 
Plavání bude organizováno v 50m bazénu po jednotlivých rozplavbách, do kterých budou závodníci nasazeni 
podle svých nahlášených časů. Odhad času plavání je nutné nahlásit na prezentaci závodu. 
 
Na bazéně je třeba sledovat pokyny pomocného startéra, který bude rozdávat plavecké startovní lístky. Každý 
závodník je povinen si tento startovní lístek u pomocného startéra vyzvednout a odnést jej na svoji dráhu, kde 
jej odevzdá časoměřiči. Závodníky jednotlivých rozplaveb zve k pomocnému startérovi hlasatel. 
 
Závodníci jsou nasazování po 1 nebo po 2 na plaveckou dráhu. 
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Plavání 
Závod plavání je zajišťován profesionálním týmem plaveckých rozhodčích a časoměřičů.  Základní pravidla pro 
plavecký start a závod: 

- Závodník by se měl po svém představení hlasatelem uklonit, nebo jinak vhodně pozdravit diváky 

- Po krátkém přerušovaném hvizdu startéra se závodníci vysvléknou do plavek, připraví si brejličky  

- Na dlouhý hvizd vystoupí plavci na startovní blok a zůstanou na něm stát. Na povel startéra "na místa", 
zaujmou neprodleně startovní postoj nejméně s jednou nohou na předním okraji startovního bloku 
nebo stěny. Na pozici rukou nezáleží. Jakmile jsou všichni plavci v klidu, vydá startér startovní pokyn 
(pistolí, klaksonem, nebo píšťalkou). Startovní skok není na závodech ČP Aquatlonu povinný. 

- Každý plavec startující před zazněním startovního povelu bude diskvalifikován až po dokončení 
plavecké části závodu 

- Při startu žactva do 12 let může být použito pravidlo dvou startů, tedy start se může 1x opakovat, 
pokud jej některý závodník zkazí.  

- Závodník může plavat jakýmkoli způsobem.  
- Při dokončení každé délky bazénu a v cíli se plavec musí dotknout stěny kteroukoliv částí těla. 
- Po dokončení plavecké části musí závodník neprodleně opustit bazén a nesmí přitom křižovat ostatní 

plavecké dráhy. 

Po dokončení plavání mají všichni možnost využít zázemí bazénu pro občerstvení nebo služeb velmi kvalitní 
kuchyně v picerii/restauraci, která je umístěna přímo v prostorách bazénu.  

Běh 

Prostor startu, průběhu do dalších kol a cíle je umístěn těsně vedle bazénu v jeho letní zahradě. Do tohoto 
prostoru se závodníci dostanou tak, že se musí hlavním vchodem vrátit před bazén a projít druhou bránou dolů 
kolem bazénu na zahradu. Průchod mezi vnitřní částí bazénu a venkovní zahradou je pro závodníky uzavřen. 

Běžecká část bude startována od nejmladších žáků. Startuje se Gundersenovou metodou a vybíhá se do 
prostoru přilehlého výstaviště. Jedná se tedy o zcela uzavřený prostor bez dopravy. Profil tratě je prakticky 
rovina, povrch asfalt a částečně tráva. Hlavní okruh měří téměř přesně 1000 m a jeho tvar naznačuje červená 
křivka nad mapou. Trať dospělých tak bude čítat právě 5 okruhů.  

V průběhu běžecké části každý závodník po proběhnutí každého okruhu může na světelné tabuli sledovat počet 
kol, které mu ještě zbývají do cíle. Na tabuli se ukazují startovní čísla a pod nimi počet zbývajících kol. Po 
doběhu do cíle se pod každým startovním číslem zobrazí pořadí závodníka v jeho kategorii. 

Vyhlášení výsledků 

Veškeré výsledky všech kategorií (včetně dětských), firemní, rodinné a klubové týmy budou vyhlášeny až po 
doběhu hlavního závodu.  

 


