0.ročník
Neděle 17.4.2022

Propozice závodu

Hlavní informace
Termín závodu:

Neděle 17.4.2022

Ročník:

0. (Nultý)

Pořadatel:

Jáchymov pro život, z.s.

Ředitel závodu:

Jaromír Kubín (mob.: 737 832 395)

Prezentace:

Lázeňské centrum Agricola (LCA)

Plavecká část:

Aquacentrum Agricola

Běžecká část:

hřiště ulice Na valech (na konci ulice)

Časový harmonogram
Prezentace:

8:30 – 9:30

Rozplavání:

9:00 – 9:30

Start plavání:

9:15

Přejezd start běhu:

11:00 – 12:00

Start běhu:

12:15

Vyhlášení:

13:30

Konec akce:

14:00

Přihlášky
Přihlášky budou uzavřeny 14.4.2022 ve 20:00 hodin. Poté bude možné přihlášení
jen po telefonické domluvě s ředitelem závodu na výše uvedeném čísle.
V místě závodu se bude možné přihlásit, ale pouze v omezeném množství
závodníků. Pokud možno využijte přihlášení předem.
Přihlášky zasílejte na emailovou adresu: aquatlon.jachymov@seznam.cz a uvádějte
jméno a příjmení, rok narození, oddíl a předpokládaný plavecký čas na 400m (kvůli
rozdělení do rozplaveb).

Startovné
Startovné v předprodeji
Startovné na místě v den závodu

200 Kč
300 Kč

Startovné uhraďte tak, aby byla platba nejpozději 14.4.2022 připsána na účet
pořadatele. Počet míst je omezen, možnost zakoupení startovného v den závodu tedy není
zaručena.
Startovné zasílejte na účet číslo:
5185499010/3030
Uveďte jméno, příjmení a ročník narození.

Kategorie
Muži (roč. 2007-1977)
Masters (1976 a starší)

Ženy (2007-1982)
Veteránky (1981 a starší)

Výsledky a vyhlášení
Výsledky plavecké části závodu budou vyvěšeny ve vstupní hale LCA a poté
v prostoru startu běžecké části.
Oficiální výsledky závodu budou vyvěšeny po doběhnutí posledního závodníka
společně s časem vyhlášení.
Vyhlášeni budou nejrychlejší tři závodníci ve vypsaných kategoriích.

Občerstvení
Pořadatel zajišťuje v prostoru startu a cíle běžecké části drobné občerstvení
(teplý čaj, voda a něco k snědku)

Závěrečné ustanovení
Závod se uskuteční za jakýkoliv podmínek a závodníci poběží na svou vlastní
zodpovědnost. Toho bude docíleno podepsáním Čestného prohlášení při prezentaci.
Závod bude probíhat dle aktuálních hygienických opatřeních a nařízeních vlády, či města.
V místě prezentace, startu, cíle a dalších budou rozmístěny dezinfekční prostředky pro
dezinfekci rukou.
Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodu
nepředvídatelných okolností.

Hlavní pořadatel
Jáchymov pro život, z.s. - IČO: 04194624
Dvořákova 643, 362 51 Jáchymov
Odpovědná osoba:
Jaromír Kubín; mob.: 737 832 395; mail:
kubinjaromir@seznam.cz

Závod je orzanizován za podpory

Město Jáchymov

Léčebné lázně Jáchymov

Partneři závodu

Kilpi KOME klub Kraslice

Restaurace Jáchym

