
Triatlon Žabák Žabka 

Rádi bychom Vás pozvali na amatérský triatlon pro předškolní děti a mladší školní žáky, který pořádá 

naše školka ve spolupráci s Plaveckou školou Plavání Katka – Kometa Brno. Více informací naleznete 

zde.  

 

 

Propozice 

 

Pořadatel:   Školička Betty, z.s.  & Plavání Katka - Kometa Brno 

 

Termín Konání:  Sobota 23.6.2018 v 9:00 

 

Statut:    Veřejný amatérský triatlon pro předškolní děti a mladší školní žáky 

 

Tratě:   Předškolní děti:  0,012 – 1,5 – 0,2 km 

   Mladší žáci:  0,05 – 3,5 – 0,3 km 

 

Místo konání:  Koupaliště Žabčice  

   Zemědělská 544, Žabčice – Jihomoravský kraj 

GPS: 49.0165625N, 16.6101133E 

 

Ředitel závodu:  Bc. Pavel Tobiáš, DiS.  

 

Přihlášky:  do 22.6.2018 

   Limit 15 závodníků do 6 let 

   Limit 30 závodníků 6 – 9 let  

   Dotazy: paveltobias@centrum.cz  

   Registrační formulář odkaz  

 

Startovné:  startovné je stanoveno na částku 100kč na závodníka. 

   V případě zrušení registrace se startovné nevrací.  

Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit registraci, která nebude spojena s platbou 

do 3 pracovních dnů.  

Číslo účtu: 2500466076/2010 

Do poznámek celé jméno závodníka  

mailto:paveltobias@centrum.cz


Pokud by měl nějaký z rodičů zájem nás podpořit vyšší částkou, jakož to 

sponzorský dar budeme rádi. Sponzorský dar nemusí být nutně peněžní, ale 

budeme velmi rádi za věcné dárečky (tipu: cyklo rukavičky, blikačky na kolo) a 

vše co Vás napadne a dalo by se použít jako ceny pro vítěze. Dítě rodiče, který 

nás podpoří, bude osvobozeno od placení startovného.  

 

Prezence:   v areálu koupaliště od 8h nejpozději do 8:45  

 

Popis tratě:  Plavání: 

V plaveckém bazénu koupaliště kde 2 závodníci se dělí o jednu dráhu, každý 

plave ve své polovině dráhy děti do 6 let plavou jednu délku bazénu. Děti 6 – 

9let plavou 2 délky bazénu. Po plavecké etapě přebíhají do depa, kde má 

každý závodník nachystané věci pro cyklistickou část závodu. Předškolní děti 

mohou použít plaveckou pomůcku. 

Cyklistika: 

Trať povede rovinatým terénem po hladkém asfaltu na cyklostezce, kde bude 

omezena doprava po dobu závodu. Trať vede směr ČOV Židlochovice a zpět 

po stejné trati. Nutno dbát pravidel jízdy při pravém okraji a bezpečnosti při 

předjíždění. 

Cyklistická přilba je povinná!  

Jsou povoleny všechny tipy kol splňující bezpečnostní kritéria. 

Doporučujeme ochranu těla pře slunečním zářením nejlépe trikot. 

Běh: 

Trať povede směr Žabčice po cyklostezce s asfaltovým povrchem tam a zpět 

rovinatý terén. Nutno běžet při pravém okraji a dbát opatrnosti při 

předbíhání.  

Závod je měřen jako celek start plaváním a konec doběhnutím do cíle. 

 

Kategorie:  D 2013  

   CH 2013 

   D 2012 

   CH 2012 

   D 2011 

   CH 2011 

   D 2010 



   CH 2010 

   D 2009 

   CH 2009 

    

    

 

Občerstvení: Během závodu bude na trati rozmístěno několik občerstvovacích stanic 

s pitnou vodou. 

V cíly bude na závodníky čekat občerstvení: melouny, banány, jablka a 

limonáda. 

 

Program:   8 – 8:45 prezence, vydávání startovních čísel 

   8 – 9 ukládání věcí do depa 

   9 – 9:15 rozprava 

   9:15 – 12:00 závody jednotlivých kategorií postupně od nejmladších. 

   12 – 13 vyhlášení výsledku 

   13:30 předpokládaný konec 

 

Ceny:   první tři závodníci v každé věkové kategorii obdrží medaili a diplom. 

   Každý závodník, který dokončí závod, obdrží účastnický list. 

 

 

 

Pravidla závodu  

1. Každý se účastní na vlastní nebezpečí. Na bezpečnost závodu budou dohlížet organizátoři a 
rodiče, kteří budou ochotni pomoci s organizací.  

2. Závodníci smí startovat pouze se souhlasem svých zákonných zástupců. 
3. Každý je povinen se seznámit s pravidly a propozicemi závodu, respektovat také aktuální 

informace, zveřejněné před závodem na internetových stránkách. 
4. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti propozicím závodu v případě 

nepředvídatelných okolností. 
5. Je zakázáno pohybovat se mimo vyznačené cesty, rušit zvěř či poškozovat přírodu. Je 

zakázáno odhazovat odpadky na trase. 
6. Případné odstoupení ze závodu musí být nahlášeno pořadateli, buď v prostoru cíle, nebo na 

některé z občerstvovacích stanic. 
7. Veškeré fotky i video záběry pořízené během závodu mohou být pořadatelem použity k 

vlastní propagaci bez nároku na honorář. 
 



        

 

  


