DUNAJSKÝ DUATLON 2013 / 2.ročník
11.05.2013 - sobota
3. kolo SLOVENSKÉHO POHÁRA
ORGANIZAČNÝ VÝBOR
ING. GABRIEL DUKA
JÁN GRASZL
FRANTIŠEK BERNÁTH
KATARÍNA PLEVA
KRISTÍNA KUCZMANN BRUSZI

starosta obce Kravany nad Dunajom
riaditeľ pretekov
traťový komisár
kancelária pretekov
kancelária pretekov

USPORIADATEĽ: TJ Poľnohospodár Kravany nad Dunajom a Obec Kravany nad Dunajom
www.kravany.com z poverenia Slovenskej triatlonovej únie
MIESTO:

KRAVANY NAD DUNAJOM, DUNAKORZO

DÁTUM:

11.05.2013, sobota

OBJEMY:

5km beh - 20km cyklistika - 2, 5km beh

KATEGÓRIE:

MUŽI,ŽENY,VETERÁNI 1, VETERÁNI 2, VETERÁNKY, JUNIORI ,
JUNIORKY, DORASTENCI

SÚŤAŽNÝ VÝBOR:
JÁN GRASZL
MARTIN KURIAČKA
MARIAN CZINA

riaditeľ pretekov
technický delegát STÚ
hlavný rozhodca

POPIS TRATÍ:
BEH:

Štart je na Dunakorze v Kravanoch n/D , je vyznačený 2,5 km-ový úsek na
časti Dunajskej ochrannej hrádze a na časti bývalej štátnej ceste č.63 po
celej dĺžke popri Dunaji . Pozdlž časti trate sú stromy
a robia prirodzenú slnečnú clonu a na trati je citiť osviežujúci dych Dunaja .
Trať je rovinatá. Beží sa z Dunakorza smerom na východ .

CYKLISTIKA:

Depo pre bicykle je umiestené na Dunakorze a bicykluje sa smerom na západ na
bývalej štátnej ceste č.63 smerom na obec Moča , opäť pozdĺž Dunaja , čo je
vzdialenosť 5 km . Otočka je tesne pred obcou Moča na Dunajskom násype .
Jazdia sa 2 kolá. Trať je skoro po celej dĺžke z južnej strany zarostená stromami ,
ktoré chránia pred slnečnými lúčmi a je citiť svieži dych Dunaja .Trať je rovinatá
.

SÚŤAŽ ŽIAKOV: MLADŠÍ ŽIACI
STARŠÍ ŽIACI
ŠTARTOVNÉ:

PRIHLÁŠKY:

1-4-0,5
2-8-1

15.- EUR – šprint
1.- euro - žiaci
Štartovné sa hradí pri prezentácii.
Ing. Gabriel Duka

č.d.139
946 36 Kravany nad Dunajom tel : 0905 469 233
E-mail: duatlon.dunajsky@gmail.com
PREZENTÁCIA:

Budeme radi, keď sa prihlásite na horeuvedenej elektronickej adrese v časovom
predstihu, ale môžete ešte aj na mieste v deň pretekov, najneskôr do 60 minút
pred štartom.

ŠTARTOVÉ ČÍSLA: Každý pretekár pri prezentácii obdrží jedno štartové číslo. Odporúča sa
priniesť si so sebou potreby na upevnenie čísla.
OBČERSTVENIE:

Na bežeckej aj cyklistickej trati pri otočkách ako aj v priestoroch štartu a cieľa
.
K dispozícii budú voda, ovocie, keksy, hroznový cukor, po pretekoch obed tradičný kravianský kysnutý koláč slaný aj sladký a kravianská jablčná šťava
iba pasterizovaná bez prísad.

CENY:

UBYTOVANIE:

diplomy a finančné odmeny v celkovém výške : 310.-EUR
MUŽI abs.: 50-40-33-27-20-17-13-10
ŽENY abs.: 50-33-17-10
vecné ceny v každém kategórii
organizátor ubytovanie zabezpečí na internáte SOŠ Kravany n/D – predtým
SOUP Kravany n/D - pre prihlásených do 09.05.2013 na adrese
duatlon.dunajsky@gmail.com v cene 10 EUR.Platí sa na mieste.
Ďaľšie možnosti individuálneho ubytovania sa:
Vintop Karkó , Búč
www.vintop-karko.sk
Wellness Patince
www.wellnesspatince.sk
Dom starého mlynára
domstarehomlynara.webnode.sk

ČASOVÝ PROGRAM:
08.30 - 10.00
09.00
09.45
10.00
10.00
10.45
11.00
cca 13.30

prezentácia – Klub mládeže
otvorenie depa žiaci
uzatvorenie depa
Štart žiackych kategórií
otvorenie depa šprint duatlon
uzatvorenie depa
Štart šprint v duatlone
Vyhlásenie výsledkov, ukončenie pretekov

UPOZORNENIE: * preteká sa podľa platných Pravidiel podujatí vyhlasovaných STÚ a Súťažného
poriadku pre rok 2013
* jazda v háku je povolená pre všetky kategórie;
* preteká sa na uzatvorenej trati bez premávky
* každý pretekár sa pretekov zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť;
* každý pretekár musí mať prilbu vyhovujúcu predpisom STÚ.
Príjemný pobyt v Kravanoch nad Dunajom,, veľa športových a spoločenských zážitkov Vám prajú
Organizátori.

