
ÚSTECKÝ TRIATLON 
Závod pro veřejnost všech věkových kategorií 

4. ročník 
5. srpna 2017 

 
 
Datum: 5. srpna 2017 
Místo:              Ústí nad Orlicí, aquapark a okolí (GPS: 49.9811872N, 16.3927267E) 
Pořadatel:  Město Ústí nad Orlicí a CTC FORT SMC Ústí nad Orlicí 
Ředitel závodu: Šebek Jindřich, Pod Lesem 245, Ústí nad Orlicí, mob. 604308184, 
e-mail:  ctc.uo@centrum.cz  
Startovné:  100,-Kč (kategorie Děti 50,-Kč) s občerstvením v prostoru cíle,  
 
Presentace:  od 7.30 do 9.00 v aquaparku. 
 
Trať:  Plavání – 500m/20 bazénů, start hned po zapsání na prezentaci od 8:00h 

v 25m bazénu. Plave se postupně, 2 závodníci v 1 dráze v pořadí určeném 
operativně (jak kdo přijde) hlasatelem v prostoru bazén.  
 

 Cyklistika – 15km start podle času plavání. Po doplavání poslední rozplavby 
bude vyhlášen čas startu kola nejlepšího plavce. Start kola cca 500m od 
aquaparku za křižovatkou směr Brandýs n/Orlicí. Dále směr-Říčky-Kerhartice a 
zpět k aquaparku. Dodržujte dopravní předpisy: tzn. jízda při pravém okraji 
vozovky, nepřejíždět do protisměru, dbát pokynů policie a pořadatelů. 
Cyklistická přilba povinná. 

  
Běh – 6 km obrátková rovinatá trať, povrch asfalt a částečně zpevněná cesta. 

 
Kategorie: Dorostenci:  15-18 let  2002 – 1999 
 Muži:  19-39 let 1998 – 1978   

Veteráni I.   40-49 let 1977 – 1968  
Veteráni II:  50-59 let 1967 – 1958  
Veteráni III:  nad 60 let 1957 – starší   

 Dorostenky:  15-18 let  2002 – 1999  
Ženy:  19-39 let 1998 – 1978   
Veteránky:  nad 40 let 1977 – starší  
U závodníků mladších 18 let bude při prezentaci vyžadován podpis zákonného 
zástupce. 
 

Výsledky:  Vyhlášení výsledků proběhne po doběhnutí posledního závodníka. Výsledky a 
foto budou na webu http://ctc.wz.cz/triatlon17. 
 

Tombola:  Po vyhlášení výsledků proběhne losování tomboly startovních čísel, cenu nutno 
převzít osobně, jinak cena propadá ve prospěch dalšího losovaného čísla. 
 

Závod dětí: Závod kategorií do 15 let proběhne na zkrácené trati bez cyklistické části, 
po plavání přestávka na převlečení, start běhu v intervalech dle času plavání. 
Chlapci/Dívky budou vyhodnoceny zvlášť. 

 
Kategorie dětí:  Děti I:  06-09 let 2010-2008 50m plavání 300m běh 
 Děti II:  10-12 let 2007-2005 100m plavání 700m běh 
 Děti III:  13-14 let 2004-2003 200m plavání 1000m běh 

 
 


