
BTL Veřejné plavecké závody
* pro děti 26.2. 2023
* pro dospělé

Datum 26. února 2023 - neděle

Ročník 1.

Místo konání plavecký bazén v Benešově

Pořadatel TRIATLON KONOPIŠTĚ, z.s. a Triatlon Team ASTRA Konopiště

ve spolupráci s MZS Benešov

Přihlášky Registrace on-line přes:  www.sport-reg.cz
přímý prolink https://sport-reg.cz/nova-registrace?zavod=946

Doporučení: 

* jdete jen na "Jednorázovou registraci"

* v případě hlášení více účastníků se odhašte a znovu jděte přes prolink

Uzávěrka on-line přihlášek je 20.2.

Registrace je platná po úhradě startovného.

V případě volných míst bude ještě možnost přihlášek na místě

/bude zveřejněno na www.triatlon-konopiste.cz/

Prezentace Plavecký bazén od 7:00 hod

Každý účastník přihlášený on-line se musí prezentovat min. 30 min před startem kat.

Registrace nových účastníků v den závodu končí 30 min před startem kategori.

Závody věk rok nar. kat. distance

a kategorie žáci/kyně 8 - 9  let 2015 - 2014 H1 - D1 25 m volný způsob

žáci/kyně 10 - 11 let 2013 - 2012 H2 - D2 25 m volný způsob

žáci/kyně  12 - 13 let 2011 - 2010 H3 - D3 50 m volný způsob

žáci/kyně 14 - 15 let 2009 - 2008 H4 - D4 50 m volný způsob

dorostenci/ky 16 - 17 let 2007 - 2006 H5 - D5 100 m volný způsob

dospělí 18 - 39 let 2005 - 1984 M1 - Ž1 100 m volný způsob

dospělí nad 40 let 1983 a dále M2 -Ž2 100 m volný způsob

Časový Start první kat. v 8:00

harmonogram Rozpis rozplaveb bude zveřejněn 22.2. 

pořadí kat. - dospělí, dorostenci, žáci - od nejstarších po nejmladší

VYHLÁŠENÍ od 10:30

Startovné on-line na místě

žáci 50,-Kč 100,-Kč

dorost a dospělí 100,-Kč 150,-Kč

Limit účastníků žáci 150

dospělí 36

limit v dráze V případě většího zájmu mohou plavat v dráze dva plavci

Ceny kat. ceny

žáci * medaile pro 1. - 3. místo v kat.

* vítěz kategorie získá pohár

* věcné ceny dle možnosti partnerů

https://sport-reg.cz/nova-registrace?zavod=946


dospělí * medaile pro 1. - 3. místo v kat.

* vítěz kategorie získá pohár

* věcné ceny dle možnosti partnerů

Pamětní diplom lze stáhnout z výsledků on-line na www.sport-reg.cz

Občerstvení pořadatel nezajišťuje

Pravidla * Každý účastník se závodu účastní na vlastní nebezpečí, je si vědom, že pořadatel 

všeobecná    a organizátor neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. 

* Pořadatel si vyhrazuje právo na nutné technické a organizační změny 

   oproti rozpisu závodu z důvodu nepředvídatelných okolností.

* Pořadatel a organizátor může využít fotografie ze závodu pro 

   potřeby propagace dalších ročníků (www, propozice, letáky, plakáty, diplomy,…).

* Účastník souhlasí s použitím svých osobních dat pro potřeby tohoto

   závodu s tím, že budou patřičně chráněna dle GDPR.

* Účastníci mladší 15 let startují se souhlasem rodičů nebo zodpovědné osoby.

* Pořadatel nezodpovídá za odložené věci.

Diváci * k bazénu mohou pouze v tričku a šortkách bez bot 

  a jen do prostoru vyhrazeného pořadatelem 

* mimo bazén v patře

Lékařské zajištění na bazénu bude plavčík

Výsledky www.triatlon-konopiste.cz

www.sport-reg.cz

Organizační výbor ředitel závodu: Jindřich Slunečko

hlavní rozhodčí: Pravoslav Novák 

Kontakt  tel: 777 241 424      info@triatlon-konopiste.cz

TĚŠÍME SE  NA VAŠI ÚČAST !!!

www.triatlon-konopiste.cz

partneři akce:

http://www.triatlon-konopiste.cz/
http://www.sport-reg.cz/
http://www.triatlon-konopiste.cz/

