MAPY DISCIPLÍN

PROPOZICE

PROPOZICE

Pořadatel: CLUB TRIATLON Tri Sport Čeko Sokolov, z.s.
Datum konání: sobota 15. srpna 2020

Tratě: PLAVÁNÍ - okruh ve vodách nádrže Michal
CYKLISTIKA - okruh Sokolov - Vítkov - Podstrání a zpět
BĚH - okruh zvlněným terénem kolem nádrže
Zdravotní zabezpečení: MEZDOS Jaroslav Mezera
Vodní záchranná služba: Vodní záchranná služba SU a.s.
Doprava: pořadatel nezajišťuje dopravu do místa startu a zpět
Občerstvení: v místě konání závodu
Hudební produkce: Josef Kábrt

Disciplíny
1. část - plavání 750 m
2. část - kolo 20 km
3. část - běh 5 km
Žáci
Žáci 8,9,10,11 let (100-2-1)
Žactvo mladší 12-13 (300-6-2 se zakázaným draftingem)
Žactvo starší 14-15 (400-8-3 se zakázaným draftingem)
Místo: areál vodní nádrže Michal v Sokolově

Trasa CYKLISTIKA - 20 km
okruh Sokolov - Vítkov Podstrání a zpět

Trasa BĚH 5 km

Přihlášky: do 15. 8. 2020
e-mail: jdtriatlon@centrum.cz
Jiří Dvořák, Závodu míru 1855, 35601 Sokolov
tel.: 777 610 023

Trasa PLAVÁNÍ 750 m
vytyčená bójkami

Startovné:
Žactvo do 15 let: zdarma
Dorost: 200,- Kč
Junioři: 200,- Kč
Ženy: 300,- Kč
Muži (člen České Triatlonové asociace do 25 let): 400,- Kč
Ostatní: 300,- Kč
Registrace na místě - platba hotově

okruh 5 km kolem
vodní nádrže Michal

Na akci také přispěli:
Algon Plus, Permon, Studio COMPREX, Stevispol, VADU Plus,
Píša Jiří KONZULT

SLUŽBY MASS, spol. s r.o.

Grafické zpracování a tisk:

Tel.: 352 605 508
www.azus.cz

Prezentace žákovské kategorie
Start žákovských kategorií
Prezentace hlavní závod
Rozprava
Uzavírka depa
Start hlavního závodu
Vyhlášení výsledků, tombola

Ceny:
Vyhodnocení závodníci v absolutním pořadí obdrží hotovostní
odměny a věcné ceny. Bude provedeno losování startovních čísel,
na které může závodník, který absolvuje celý závod, vyhrát hodnotné věcné ceny, věnované sponzory. Nejstarší závodník obdrží
věcnou cenu.

Sokolova
a Karlovarského kraje

Ředitel závodu: Jiří Dvořák
Hlavní rozhodčí: Mgr. Václav Sobotka
Organizace běhu: Mgr. Václav Sobotka
Organizační výbor: J. Langr, K. Hejnic, Ing. R. Máčalík,
Ing. L. Novotný, P. Schindler,
M. Galaňuk, B. Killingerová,
		
Bc. V. Kaiserová, Bc. M. Knedlíková,
		
V. Kraus, L. Pazour
Zpracování výsledků: Bc. Aleš Průša
Ubytování: penzion ČERNÝ MLÝN - tel.: 608 027 587
Zvláštní ustanovení:
Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí, pro cyklistickou
část je předepsána kompaktní přilba. Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu, pokyny policie a pořadatelů.
Závody se uskuteční za všech klimatických podmínek, pořadatel
nepřebírá za žádného účastníka zodpovědnost za jakékoliv újmy
na zdraví a majetku.

Časový harmonogram závodu:
08.00 - 09.30
10.00 - 11.00
11.00 - 12.30
13.00
13.45
14.00
16.30

VELKÁ CENA

Sokolov

15. srpna 2020
TRIATLON SOKOLOV
Sokolov

ABSOLUTNÍ POŘADÍ - HOTOVOSTNÍ ODMĚNY
Umístění

Muži

Ženy

1. místo

5000,-

3000,-

2. místo

3000,-

2000,-

3. místo

1000,-

1000,-

Věcné ceny:

dorost, junioři, 30, 40, 50, 60, 70+ let.

SLUŽBY MASS

MESEK CZ

VADU PLUS

Sokolov

Pozvánka na setkání po
31 letech …..

Město Sokolov • odbor školství a kultury

Vážení sportovní přátelé,
ať již jste soutěžící, kteří budou bojovat o nejlepší výsledky v náročném závodě, nebo
diváci přihlížející zápolení triatlonistů, jménem města Sokolov vás chci všechny přivítat
v areálu přírodního koupaliště Michal. Velká cena města Sokolova a Karlovarského
kraje, která je součástí Českého poháru, už má svou tradici. Jejím přínosem určitě je, že
kromě špičkových sportovců usilujících o co nejlepší pozice v sérii triatlonů, mohou se
na připravené tratě vydat rovněž i amatérští sportovci a připraveny jsou také žákovské
kategorie. Sokolov je městem podporujícím sport pro všechny a každoročně na tyto
účely vynakládá desítky milionů korun. Jsme proto rádi, že u nás koná řada významných sportovních akcí, mezi něž právě tento podnik patří. Přeji všem zúčastněným
hodně úspěchů, divákům atraktivní zábavu a poděkování patří organizátorům
za přípravu celé akce.

Vážení sportovci a vážení sportovní přátelé,Je nám ctí, že se tradičně
můžeme podílet na zajištění sportovní akce jako je tato. Velká cena
Vážená paní
Karlovarského kraje v Triatlonu nás nadchla již v minulosti. Letošní ročník
Ing. Magdaléna
Skočdopolová
je zvláště
významný, protože je součástí Českého poháru. Půjde o závod,
který
dokonale
prověří fyzické a psychické schopnosti sportovců. Proto přeji
Náměstí 17.
listopadu
163/28
všem závodníkům, trenérům ale i organizátorům hodně štěstí a sportovních
363 05 Kralupy
nad
Vltavou
úspěchů na této velké ceně. Sportu zdar a triatlonu zvláště.
Ing. Dušan Zeman – regionální obchodní ředitel ČPP, a.s. VIG

Tato akce je realizována za finanční
podpory města Sokolov.

MIRRORGLASS s.r.o.

MESEK CZ

•

Váš dopis značky • ze dne

Naše značka

Vyřizuje • linka

Sokolov
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SKH/SOJ 2009

Kropáčová/235

6. července 2009

Vážená paní,

SLUŽBY MASS, spol.Občanské
s r.o.
sdružení zastoupené si Vás dovoluje požádat o opravu podchodů mezi
Becherovkou a dolním nádražím. Po konzultaci v tétoVelmi
věci ssináměstkem
primátorvážím možnosti
podílet se alespoň malou částí na organizaci sporSportu zdar, triatlonu obzvlášť, vážení sportovci a milí přátelé sportu, je nám
tovního
podniku
takového
významu a úrovně, které Velká cena Sokolova
ky
panem
Vás
žádáme
o
zařazení
do
plánu
úprav
a
oprav
na
rok
2008
a
to
z
těchto
velkou ctí a potěšením, že se můžeme již poněkolikáté podílet na zajištění
a Karlovarského kraje v posledních letech bezesporu dosáhla. Touha být
Velké ceny Sokolova a Karlovarského důvodů.
kraje v triatlonu, pořádané v areálu
stále lepší - to je hlavní snažení Vás, sportovců, ale i naší společnosti. Všem
vodní nádrže Michal v Sokolově několika
sportovními
nadšenci.
Tato spor-na dobu 10 let přilehlou budovu (bývalé WC)
Občanské
sdružení
má v pronájmu
Vám přeji mnoho sil, krásné počasí a kvalitní podívanou ...
tovní akce, jejíž rámec již dávno překonal hranice Karlovarského kraje, je
V roce žen
2007i mužů
- 2008různých
bude tato
budova rekonstruována na multifunkční prostor (galekaždým rokem ukázkou sportovního nasazení
věkových
Radek Makar, jednatel společnosti MARENT
rii, seminární
atd...)a
v dubnu 2008 slavnostně otevřena. Rádi bychom,
kategorií a organizačních schopností pořadatelů
akce.místnost
Velice rádi
podporu- půjčovna stavebních strojů
jeme tuto výjimečnou sportovní akci a aby
přejeme
všem
účastníkům
hodně
sil,
prostory, které přiléhají k budově byly též alespoň částečně opraveny (díry
vytrvalosti, rychlá kola a pohodový doběh do cíle.
Lubomír Stehlík, Služby MASS

v chodnících a na stěnách, zatékající a špinavé podchody, nevábně působící zdi,
zábradlí napůl natřené.

Vážení přátelé sportovci, fanoušci triatlonu,
s radostí jsem přijal nabídku podílet se na organizaci sport. podniku takové
úrovně, jaké tradiční Velká cena triatlonu města Sokolova za mnoho let
svého konání dosáhla. Toto sportovní odvětví mě fascinuje fyzickými výkony
Velmi rád jsem uvítal možnost podpory tak významného projektu,
závodníků na pokraji lidských možností, jejich naprostým soustředěním
jakým se bezesporu Velká cena Sokolova v triatlonu stala. Jako sportovec si
a odhodláním být neustále lepšími, přitom ale v rámci fair play. Nemohu
S pozdravem
nesmírně vážím obrovského nasazení závodníků, které tato náročná discizde nevidět jistou paralelu s hodnotami, které vyznávám ve svém osobním
plína vyžaduje a přeji jim, organizátorům i vám, divákům, vydařené počasí
Mgr. Světlana
Sojková životě a přeji proto všem zúčastněným mnoho sil do dalších
i profesionálním
a krásný sportovní zážitek.
Městský úřad
bojů...
kultury
odbor školství a

Ing. Miroslav Kolbasa, majitel společnosti KMK Granit, a.s.

Zdeněk Mach, RECYS - MACH
Město příjemné pro život

Co vás čeká?

•

Renata Oulehlová, starostka města Sokolov

Sokolov

Srdečně zveme všechny účastníky závodu triatlonu v Tatrovicích z r. 1989. Díky nečekanému nálezu výsledkové listiny
z 28. 6. 1989 se zrodil nápad uskutečnit setkání účastníků
tohoto závodu.
Výsledková listina, ještě z doby předrevoluční, je plná zajímavých jmen účastníků, kteří buď ještě aktivně závodí, rekreačně
sportují, případně se jinak o sport zajímají.

•
•
•

startovné zdarma na Velké ceně Sokolova
a Karlovarského kraje v triatlonu 2020
drobný dárek - není nutné absolvovat závod, stačí
se nahlásit na prezentaci jako fanoušek
účast v tombole
společná fotografie účastníků tohoto závodu
triatlonu
vzpomínka na účastníky, kteří již nejsou mezi námi,
přesto v našich triatlonových srdcích vzpomínky
na ně nadále zůstávají

Těšíme se na vás.
www.facebook.com/triathlon.sokolov

