MAPY DISCIPLÍN

PROPOZICE
2015

PROPOZICE
2015

Pořadatel: Tri Sport Čeko Sokolov
Datum konání: sobota 15. srpna 2015
Disciplíny:
1. část - plavání 500 m / 2. část - kolo 20 km /
3. část - běh 5 km

Občerstvení: v místě konání závodu

Místo: areál vodní nádrže Michal v Sokolově

Ředitel závodu: Petr Sýkora (SPEDICA, spol. s r. o.)

Přihlášky: do 14. 8. 2015 na adrese: Jiří Dvořák, Závodu míru
1855, 356 01 Sokolov, mobil: 777 610 023,
e-mail: jdtriatlon@centrum.cz

Zabezpečení tratě: Policie ČR DI Sokolov - por. Trabach,

Startovné: Při platbě v místě - 200 kč. Při platbě předem 150 kč
na účet TRI SPORT ČEKO SOKOLOV - KB 18035391/0100 do
13.8. 2015.

Trasa KOLO 20 km

nádhernou krajinou
CHKO Slavkovský les
Sokolov - Vítkov - Podstrání
a zpět

Trasa BĚH 5 km

okruh 5 km kolem
vodní nádrže Michal

Trasa PLAVÁNÍ 500 m
vytyčená bójkami

Časový harmonogram závodu:
09.00 - 10.00
10.00 - 12.00
12.00
12.45
13.00
16.00
Ceny:

Prezentace
Ukládání kol do depa
Rozprava
Uzavírka depa
START závodu
Vyhlášení výsledků, tombola

Vyhodnocení závodníci v absolutním pořadí obdrží
hotovostní odměny a věcné ceny. Bude provedeno
losování startovních čísel, na které může závodník,
který absolvuje celý závod, vyhrát hodnotné věcné
ceny, věnované sponzory. Nejstarší závodník obdrží
věcnou cenu.

Tratě: PLAVÁNÍ - okruh ve vodách nádrže Michal
CYKLISTIKA - okruh Sokolov - Vítkov - Podstrání a zpět
BĚH - okruh zvlněným terénem kolem nádrže
Zdravotní zabezpečení: MEZDOS Jaroslav Mezera
Vodní záchranná služba: Vodní záchranná služba SU a.s.
Doprava: pořadatel nezajišťuje dopravu do místa startu a zpět

Graﬁcké zpracování a tisk:

Tel.: 352 605 508
www.azus.cz

2015

Hudební produkce: J-Sound + Václav Joudal a synové
Fotodokumentace: Jan Fuchs

Hlavní rozhodčí: delegován ČTA
Rozhodčí: Mgr. Václav Sobotka
Organizace běhu: Mgr. Václav Sobotka
Organizační výbor: J. Langr, K. Hejnic, M. Dvořáková,
I. Sýkorová, Ing. L. Novotný,
P. Schindler, J. Kraus, M. Galaňuk, Josef
Chlupáček, Václav Klement, Jana Klementová, Blanka Killingerová
Zpracování výsledků: Tri Sport Čeko Sokolov
Ubytování: Baník Sokolov - tel.: 736 451 468
penzion ČERNÝ MLÝN - tel. 608 027 587
Ustanovení:
Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí,
pro cyklistickou část je předepsána kompaktní přilba.
Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu,
pokyny policie a pořadatelů. Závody se uskuteční za všech
klimatických podmínek, pořadatel nepřebírá za žádného
účastníka zodpovědnost za jakékoliv újmy na zdraví a majetku.

ABSOLUTNÍ POŘADÍ - HOTOVOSTNÍ ODMĚNY
UMÍSTĚNÍ

MUŽI

ŽENY

1. místo
2. místo
3. místo

1.000,900,800,-

1.000,900,800,-

Věcné ceny pro věkové kategorie: 30, 40, 50, 60, 70+ let.

2015
VELKÁ CENA

SPEDICA
a Karlovarského kraje
SOKOLOV open
Vodní nádrž Michal Sokolov

15. srpna 2015
SLUŽBY MASS, spol. s r.o.
MESEK CZ

Pár slov úvodem...

Pár slov úvodem...

pro chvíle odpočinku...

SPONZOŘI AKCE
2015

SLUŽBY MASS, spol. s r.o.
Pohyb a rychlost – dvě základní slova skloňovaná ve všech pádech
ve sportu i v dopravě. Změna způsobu pohybu v depu povyšuje pohyb
na „logistiku“ a vykazuje tak nevídanou podobnost každodenního snažení
triatlonistů s podnikatelskými záměry skupiny SPEDICA.
Jsme velmi potěšeni, že můžeme být součástí nevšedního sportovního zážitku a svým přispěním podpořit triatlonový závod Českého
poháru v Sokolově. Osobně přeji sportovcům hodně sil a kvalitní výkony,
organizátorům pěkné počasí a divákům příjemně strávený den.
Petr Sýkora – jednatel SPEDICA, s.r.o.

Sportu zdar, triatlonu obzvlášť, vážení sportovci a milí přátelé sportu,
Je nám velkou ctí a potěšením, že se můžeme již poněkolikáté podílet na zajištění
Velké ceny Sokolova a Karlovarského kraje v triatlonu, pořádané v areálu vodní
nádrže Michal v Sokolově několika sportovními nadšenci. Tato sportovní akce, jejíž
rámec již dávno překonal hranice Karlovarského kraje, je každým rokem ukázkou
sportovního nasazení žen i mužů různých věkových kategorií a organizačních
schopností pořadatelů akce. Velice rádi podporujeme tuto výjimečnou sportovní
akci a přejeme všem účastníkům hodně sil, vytrvalosti, rychlá kola a pohodový
doběh do cíle.

SPEDICA, spol. s r.o.
Krajský úřad Karlovy Vary
skupina ČEZ / KMK Granit / Služby MaSS / MESEK CZ

www.triceko.wz.cz
jdtriatlon@centrum.cz

/ EUROVIA CS, a.s. / BSS Báňská stavební společnost /
VEOLIA / LIAPOR / ČPP pojišťovna / PERMON / Algon
Plus, spol. s r.o. / VADU Plus / RECYS-MACH s.r.o. /
Vodácké tábořiště Loket - půjčovna lodí MASKÁČ

TRI SPORT ČEKO
výběrové zájezdy

Lubomír Stehlík, Služby MASS

-16-19do
Jižního Thajska
dní s pobytem v Bangkoku, Krabi a na ostrově Lanta,
Velmi rád jsem uvítal možnost podpory tak významného projektu, jakým
se bezesporu. Velká cena Sokolova v triatlonu stala. Jako sportovec si
nesmírně vážím obrovského nasazení závodníků, které tato náročná disciplína vyžaduje a přeji jim, organizátorům i vám, divákům, vydařené počasí
a krásný sportovní zážitek.
Zdeněk Mach, RECYS - MACH

Vážení přátelé sportovci, fanoušci triatlonu,
s radostí jsem přijal nabídku podílet se na organizaci sport. podniku takové
úrovně, jaké tradiční Velká cena triatlonu města Sokolova za mnoho let svého
konání dosáhla. Toto sportovní odvětví mě fascinuje fyzickými výkony závodníků
na pokraji lidských možností, jejich naprostým soustředěním a odhodláním být
neustále lepšími, přitom ale v rámci fair play. Nemohu zde nevidět jistou paralelu
s hodnotami, které vyznávám ve svém osobním
i profesionálním životě
a přeji proto všem zúčastněným mnoho sil do dalších bojů...
Ing. Miroslav Kolbasa, majitel společnosti KMK Granit, s.r.o.

Velmi si vážím možnosti podílet se alespoň malou částí na organizaci sportovního podniku takového významu a úrovně, které Velká cena Sokolova a
Karlovarského kraje v posledních letech bezesporu dosáhla. Touha být stále
lepší - to je hlavní snažení Vás, sportovců, ale i naší společnosti. Všem Vám
přeji mnoho sil, krásné počasí a kvalitní podívanou ...
Radek Makar, jednatel společnosti AUTO MAKAR s.r.o.
- Půjčovna stavebních strojů

Triatlon je závodem, který kombinací tří na sebe navazujících vytrvalostních disciplín dokonale prověří fyzické i psychické schopnosti všech účastníků. Současně je
také vždy i velice atraktivním sportovním podnikem pro početnou diváckou obec.
Jsme proto velmi rádi, že i my můžeme svým dílem přispět k úspěchu tohoto sportovního klání, k průběhu letošní Velké ceny. Přejeme všem závodníkům, trenérům
a obětavým organizátorům, úspěch ve všem jejich konání.
Ing. Alois Zach, výkonný ředitel Hexion Specialty Chemicals, a.s.

Na akci dále přispěli:
Foto FUCHS, Studio COMPREX, AUTO-PNEU Servis J. Šíma, Píša Jiří KONZULT, RECYS-MACH s.r.o.
ELECTRO WORLD Karlovy Vary

vč. sportovního potápění (pro začátečníky a pokročilé),
lezení ve skalách (obtížnost 3-4) a širokého výběru
fakultativních výletů

-15tina
Kubu
denní zájezd s ubytováním v hotelech s polopenzí

i v casas particulares, tradičně bohatý a rozmanitý program,
mapující to nejhezčí z Kuby

-13tido
Vietnamu
denní zájezd s ubytováním v hotelech s polopenzí,

využili jsme mnohaletých zkušeností z Thajska a zavítali
do další, ještě nedotknutější asijské země...

Sobota 31. 10. 2015 v 18.30 hod.

tradiční setkání všech účastníků zájezdů v restauraci
dětského centra FANTAZIE Sokolov (raut).
Pořadatelé: Tri Sport Čeko, Auto Makar s.r.o.

