
 
 

Propozice 
 

 Karlovarský pohár v triatlonu – 6 závod série 

 „TRI-X-Aš“ 2016 
 

 

1. Místo závodu:  Aš, Sportovní areál na Vrchu Háj 
    50°13'48.993"N, 12°12'13.597"E  (prezentace, depo, camp) 

 

2. Kategorie závodu: horský triatlon – volný závod  
 

3. Datum závodu:   6. 8. 2016 
 

4. Hlavní rozhodčí:   

 

5. Ubytování:    a) hotely, ubytovny, penziony 

     zajišťuje Ašská cestovní agentura s.r.o. 

     paní Dana Janoušková  mobil: 604205948 

        e-mail: asskaca@quick.cz 

 

    b) kempování 

     Kempování v karavanech, či  stanech je možné přímo v  

     kempu sportovního areálu na vrchu Háj 

     kempovací místo a připojení na el. síť (vhodné pro teamy) 

     je možné zamluvit předem u manažera sportovního areálu 

     mobil:        +420 725962057    http://www.as-vrch-haj.cz/ 

 

 

6. Trať závodu:    Sportovní areál na vrchu Háj, hlavní parkoviště = hlavní depo závodu 

    (vzdálenost z centra města cca 1,5 km) 

 

  plavání:  Plavecká část se uskuteční na přehradě v Dolních Pasekách. Start i cíl je na 

    hrázi přehrady. 

    Celková délka plaveckého úseku je 800 m.  
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    Pozor!!! Na start plavání závodníci sjedou z hlavního depa (cca 2,5 km 

    pořád z kopce) na kolech a budou připravení absolvovat rovnou  

    cyklistickou část závodu! V okolí přehrady je zákaz parkování! Věci 

    z plavání (neoprény, ručníky, brýle apod.) dopraví pořadatel do hlavního 

    depa. 

 

  cyklistika: Cyklistická část začíná na hrázi přehrady. Po hrázi závodníci běží vedle kola, 

    nasednutí je možné až za vyznačenou linií. Trať závodu vede lesními cestami 

    různé technické obtížnosti v horském terénu!!! Cíl je v hlavním depu. 

    Celková délka cyklistického úseku je 12 km. 

     

  běh:  Běžecká část závodu začíná v hlavním depu. Běží se po lesních cestách 

    v horském terénu, cíl je opět v hlavním depu.  

    Celková délka běžeckého úseku je 8 km. 

 

7. Kategorie:  muži     ženy 

    elite  do 40 let   elite  do 40 let 

    veteráni I. 40 – 50   veteránky I. 40 – 50 

    veteráni II. 50 – 60   veteránky II. 50 – 60 

    veteráni III. nad 60 let  veteránky III. nad 60 let 

 

8. Adresa pořadatele:   JUMP-X 

    Moravská ul. 5 

    352 01   Aš  

    e-mail: stasek@cmail.cz 

    handy: 778761358, 602708147 

    https://www.facebook.com/bikejam2016/  

 

9. Přihlášky:  1) mailem na adresu pořadatele do 3. 8. 2014 

       (potom platí startovné při prezentaci 200,- Kč)   

 

    2) při prezentaci (potom platí startovné 250,-Kč) – startovné platí pro 

        všechny disciplíny v rámci BIKE JAM 2016!!! 

    

10. Kancelář závodu:   recepce Autocampu na vrchu Háj 

 

11. Ředitel závodu:   Ing. Stašek Václav, Moravská 5, 35201 Aš,  handy 778761358, 

         e-mail: stasek@cmail.cz 

        

12. Schůzka s pořadatelem:  6. 8. 2016 v 9°° hod u kanceláře závodu 

 

13. Trénink na trati: Trať bude značena v pátek 5. 8. 2016. Trénink je možný od 5. 8. 2016  

    od 15°° hod. 

     

14. Ostatní:   a) mytí kol:  tlakový čistič v prostoru campu 

   b) zdravotní zajištění: Horská služba ČR 

   c) parkování doprovodných vozidel:  vyhrazené parkoviště ve sportovním areálu  

   d) sprchy a WC jsou volně přístupné v kempu 

   e) občerstvení - přímo v areálu  

 

15. Časový plán:  Pátek: od 15:00 možný příjezd do areálu (ubytování v campu) 

     15:00 – 20:00  Trénink na tratích     

       Na vlastní nebezpečí, bez zdravotního zajištění! 

 

    Sobota: 8:00 – 9:30 Prezentace 

     9:00 – schůzka s pořadatelem – oficiální zahájení 

     9:30 – přesun na start závodu (cca 3 km na kole - 10 minut cesta) 

     9:50 – uzavření depa - kola musí být v boxech !!! 

     10:00 – start závodu 

     13:00 - Vyhlášení výsledků 
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     13:30 – zahájení tréninku DUAL SLALOM  (samostatné propozice)  

 

 

16.  Startovné:  200,- Kč (při přihlášení mailem do 3. 8. 2016) 

    250,- Kč (při prezentaci) 

 

17. Místní sponzoři:   fa Ašské lesy s.r.o. 

    fa Ašské služby s.r.o. 

    fa ZDM s.r.o.   

    fa NOSTRA s.r.o. 

    fa GHOST 

    fa Travel Free Shop Aš 

 

18. Ceny: První tři v každé kategorii obdrží drobné věcné ceny a každý účastník diplom. 

 

  HLAVNÍ CENA: 

  

  Pro hodnocení hlavní ceny jsou zvýhodněny starší kategorie následujícím způsobem: 

 

  kategorie do 40  40 – 50  50 – 60  nad 60 let      

 

  odpočet času 0%  10%  20%  30% 

   

 

   

 

 

 

 

 

          Ing. Stašek Václav 

             ředitel závodu 


