
                                         
 

 TJ Jiskra Nejdek, z.s.  – oddíl alpského lyžování 
Lyžařský klub Nové Hamry 

 
pořádá VII. ročník   

 

DĚTSKÝ DUATLON S PETROU       
 

součást závodů letního Karlovarského pohárku  
 

Datum konání:  sobota 19. září 2020 
Místo konání:  Nové Hamry, sjezdovka U smrku 
Pořadatel:  TJ Jiskra Nejdek, z.s.  – oddíl alpského lyžování - LKNH 
   Ředitel závodu:   Markéta Štěříková (777 312 417) 
   Hlavní rozhodčí:   Libor Pospíšil 

Sekretář  závodu:   Lenka Šimonková (775 622 959) 
   Velitel tratí:   Milan Kaššák, David Matyska 
 
Kontakt:                 gubicka@wordbook.cz, 
 
Popis závodu:  duatlon 

• závod je složen ze tří na sebe plynule navazujících částí 
• zahajuje se 1. během, následuje cyklistická část a po ní 2. běh 
• běh 1 i běh 2 jsou v terénu (běh 1 obsahuje suchý slalom) 
• cyklistika je v terénu – obsahuje jak zpevněnou cestu, tak krátký trailový sjezdík 

(kategorie U8  se mu vyhýbají) 
• tratě budou připraveny v sobotu 19.9.2020 od 9:00 hodin – mohou se vyzkoušet – vše 

pod dohledem rodičů na vlastní nebezpečí !!! 
• depa jsou dvě – v režii pořadatelů 
• od kategorie U 10 absolvuje závodník běh 1 (slalom) i běh 2 bez cyklistické helmy 

 
Kategorie:  dívky, chlapci roč. narození 
U 8   2014 - 2013  
U 10   2012 - 2011 
U 12   2010 - 2009 
U 14   2008 - 2007 
U 16   2006 - 2005 
 
Tratě: 
U 8  běh 300 m – kolo 200 m – běh 150 m 
U 10  běh 300 m – kolo 400 m – běh 150 m 
U 12  běh 300 m – kolo 950 m – běh 150 m 
U 14  běh 500 m – kolo 1 500 m – běh 150 m 
U 16  běh 500 m – kolo 1 500 m – běh 150 m 
 
 
Přihlášky : do 15.9.2020  na adresu: gubicka@wordbook.cz 
Startovné : 100,- Kč, při dohlášení na místě 150,-Kč 

mailto:gubicka@wordbook.cz


 
 
Orientační časový program: 
8:30 -9:30  prezentace a výdej startovních čísel 
9:30  rozprava k závodu 
10:00  start první kategorie 
  Start ostatních kategorií dle počtů závodníků, po dojetí předchozí kategorie 
 
Vyhlášení vítězů a všech účastníků cca do 30 min po dojetí posledního závodníka, při neúčasti závodníka na vyhlašování 
cena propadá. 
 
Upozornění: 

• časový program může být upraven  
• parkování v Nových Hamrech, parkoviště AZ Impex,  před hotelem Seifert nebo u sjezdovky „Velká“ naproti 

stanici Horské služby ČR 
 
Zdravotní zajištění: Horská služba ČR  
 
Pravidla závodu: 

• závod je složen ze tří na sebe plynule navazujících částí 
• zahajuje se 1. během – suchý slalom, následuje cyklistická část a po ní 2. běh 
• délka tratí je podle kategorií 
• mezi disciplínami se probíhá dvěma depy, kde jsou uložena kola, případně další věci závodníka 
• jízda na kole v depu je zakázána, kolo se vede s nasazenou a připnutou helmou 
• na kolo se nasedá za označením konce depa a sesedá před označením začátku depa 
• po celou dobu cyklistické části musí mít závodník nasazenou a připnutou helmu 
• kategorie U8 může už na 1. běh vyrazit v helmě 
• závod je vypsán jako soutěž jednotlivců (po kategoriích) 
• vítězem se stává ten závodník, který v příslušné kategorii doběhne do cíle jako první 
• pořadí jednotlivců v příslušné kategorii je dáno pořadím, jak doběhnou do cíle, pro informaci se měří čas 

(celkový) 
• příslušnost do věkové kategorie je dána ročníkem narození 
• v případě menšího počtu závodníků v některých kategoriích se stejnými objemy, mohou být starty těchto 

kategorií sloučeny 
 

Podmínky závodu: 
• Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí, zodpovídají rodiče nebo doprovod.  
• Závod není možné jet na elektrokole 
• Žádný závodník nesmí ohrožovat své okolí ani jiné účastníky. 
• Závodníci a jejich doprovod nebudou nijak omezovat průběh závodu, jsou povinni dbát na bezpečnost, 

dodržovat pokyny pořadatelů, ctí pravidla slušného chování a nesou veškerou odpovědnost za škodu, kterou 
způsobí sobě, pořadateli nebo třetí osobě. 

• Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodu nepředvídatelných 
okolnosti. 

• Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky. Pouze v případě extrémních podmínek 
(voda, zima, bouřky …) je možné, že bude opožděn nebo zrušen. 

• Veškeré fotky i video záběry pořízené během závodu mohou být pořadatelem použity k vlastní propagaci bez 
nároku na honorář. 

• Cyklistická helma je povinná! 
Markéta Štěříková v.r. 
ředitelka závodu 


