
      1. Ročník 

   Středa 8. července 2015 

Propozice                                                
Organizátor: Sportovní klub Redpoint Team o. s.  
Místo: Odolov- louka u Cesty osvobození.                                                                                          

Přihlášky: na www.czechtriseries.cz nebo na místě v den závodu.  

Startovné: pouze na místě – 70 Kč dospělí, 30 Kč dětské kategorie. 

Prezentace: v den závodu od 1500 (pro přihlášené do 1600 možnost projetí trati s pořadateli).  

Start: v 1700 dospělí.  Junioři + kadeti 1705. Děti startují v 1715. 

Trať dospělí: 2x 2,5 km okruh běh, 3x 5,5 km okruh kolo, 1x 2,5 km okruh běh. Trať kadeti a junioři: 1x okruh běh, 2x okruh kolo, 1x okruh běh. 
Trať žákovské kategorie: 1 km zkrácený okruh běh, 2x zkrácený okruh kolo (st. žáci 3x), 1 x zkrácený běh. 

Trať cyklo okruhu vede z Odolova směrem na Švédský vrch, pod Větrný důl a zpět (viz mapa). Převýšení cyklo okruhu 250 m. Běžecký okruh vede na Kryštofovy kameny, 

rozcestí nad Araukaritem a zpět na Odolov. Převýšení běžeckého okruhu 100 m. Žáci startují na zkrácených okruzích. Běh 1,3 km (převýšení 50 m). Kolo 2 km (přev. 90 m). 

Značení trati: cyklo okruh červenou Specialized páskou a červenými směrovými šipkami. Běžecký okruh bílá páska a šipky. Dětský okruh značen modrými směrovými 

šipkami. Na složitějších křižovatkách budou pořadatelé. 

V depu při nájezdu do dalších okruhů bude občerstvení - voda, jonťák, banány, sušenky. V cíli pak čaj a koláč. 

Vyhlášení výsledků: v 1830 v blízké restauraci U Lotranda. Drobné občerstvení v ceně. 

Pravidla a kategorie dle pravidel České triatlonové asociace www.triatlon.cz s přepočtením výsledků pro potřeby Středečního poháru. 

Závod je také zařazen do kombinace o Pohár Jestřebích hor. Jedná se o kombinaci tří závodů - X-duatlon Jestřebí 

hory, Horokolo Žaltman a Běh na Žaltman. Každý účastník všech tří závodů bude odměněn. Pět mužů a tři ženy s nejnižším 

součtem časů obdrží pamětní poháry a dle možnosti pořadatelů finanční odměnu. Vyhlášení proběhne  na podzim po 

závodě Běh na Žaltman v Malých Svatoňovicích. Na Vaši účast se těší pořadatelé:-) 

Kontakty: Pavel Bezděk (774 409 867) bezdekpavel@yahoo.com Vítězslav Šolc (732 917 507) 

visolcik@seznam.cz Aneta Khýrová (732 919 639) anetakhyrova@seznam.cz                                                                                       

Novinky a podrobnější info průběžně na www.redpointteam.cz  a  www.czechtriseries.cz                                       Mapka a profil cyklo okruhu                                                                                                                                                                                                               

 

Závod je součástí Středečního multi sportovního poháru 2015 - seriál MMH 
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