
Pořadatel: CLUB TRIATLON Tri Sport Čeko Sokolov, z.s.
                 CITY TRIATHLON Karlovy Vary z.s.
Datum konání: sobota 11. srpna 2018

Disciplíny
 

Český pohár + OPEN
1. část - plavání 750 m
2. část - kolo 20 km
3. část - běh 5 km

Žáci
Žáci 8,9,10,11 let (100-2-1)
Žactvo mladší 12-13 (300-6-2, se zakázaným draftingem)
Žactvo starší 14-15 (400-8-3, se zakázaným draftingem)

Místo: areál vodní nádrže Michal v Sokolově

Přihlášky:  do 11. 8. 2018 na adrese: www.czechtriseries.cz,  
a info@citytriathlon.cz

Startovné ČP:  
Žactvo do 11 let zdarma, starší 150 Kč
Dorost: 200 / 300 Kč
Junioři: 250 / 350 Kč 
Dospělí: 300 / 400 Kč
Amatéři příchozí: 400,- Kč (snížené startové povoluje ředitel)
Štafety: 600 Kč 
Registrace na místě - platba hotově

Časový harmonogram závodu:

08.00 - 09.30  Prezentace žákovské kategorie
10.00 - 11.00  Start žákovských kategorií
11.00 - 12.30  Prezentace hlavní závod
13.00              Rozprava
13.45           Uzavírka depa
14.00              Start hlavního závodu bude proveden ve vlnách.
                       Český pohár (ženy, muži). Open závod (amatéři).
16.30          Vyhlášení výsledků, tombola

Ceny:  
Vyhodnocení závodníci v absolutním pořadí obdrží hotovostní 
odměny a věcné ceny. Bude provedeno losování startovních čísel, 
kde může závodník vyhrát hodnotné věcné ceny. Nejstarší závod-
ník obdrží  věcnou cenu.

PROPOZICE

Trasa CYKLISTIKA - 20 km
jezero - D. Rychnov - a zpět

MAPY DISCIPLÍN

Trasa BĚH 5 km
okruh 2,5 km kolem
vodní nádrže Michal

Trasa PLAVÁNÍ  750 m
vytyčená bójkami

Grafické zpracování a tisk:
Tel.: 352 605 508
www.azus.cz

PROPOZICE

VELKÁ CENA

Města Sokolova
a Karlovarského kraje

11. srpna 2018

SLUŽBY MASS, spol. s r.o.

MESEK CZ

Sokolov

Tratě:  PLAVÁNÍ - okruh ve vodách nádrže Michal
           CYKLISTIKA - 2 x okruh 10 km mírně zvlněným terénem
           BĚH - 2 x okruh 2,5 km v okolí nádrže Michal  
Zdravotní zabezpečení:  MEZDOS Jaroslav Mezera
Vodní záchranná služba:  Vodní záchranná služba SU a.s. 
Doprava:  pořadatel nezajišťuje dopravu do místa startu a zpět
Občerstvení:  v místě konání závodu
Hudební produkce:  MDK Sokolov

Ředitel závodu:  Jiří Dvořák

Hlavní rozhodčí:  delegován ČTA
Rozhodčí:  delegováni ČTA
Zpracování výsledků:  SportSoft spol. s.r.o.
Ubytování: penzion ČERNÝ MLÝN - tel.: 608 027 587

Zvláštní ustanovení:
Pořadatel má právo omezit počet startujících.
Trať cyklistiky bude uzavřena. Nebezpečná místa na celé trati bu-
dou zajištěna policisty a pořadateli. Závodníci jsou povinni dodr-
žovat pravidla silničního provozu!
Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.
Cyklistická přilba je povinná.
Rozhodčí závodu ČP nepustí příchozí na horském kole.
V závodě Českého poháru se závodí podle soutěžní směrnice ČTA 
pro rok 2018 a oficiálního programu závodu. Změna vyhrazena.

   
   

   
   

   
   

   
  U

m
ís

tě
ní

Český pohár Amatéři příchozí

Muži Ženy Muži Ženy

1 5 000,- 5 000,- 3 000,- 1 000,-

2 4 000,- 4 000,- 2 000,- 900,-

3 3 000,- 3 000,- 1 000,- 800,-

4 2 000,- 2 000,- 900,- 700,-

5 1 000,- 1 000,- 800,- 600,-

6 - - 700,- 500,-

7 - - 600,- 400,-

8 - - 500,- 300,-

9 - - 400,- 200,-

10 - - 300,- 100,-

Věcné ceny pro amatéry příchozí kat. 30, 40, 50,60, 70+ let.



Na akci dále přispěli:
Studio COMPREX, AUTO-PNEU Servis J. Šíma, Píša Jiří KONZULT, Elektro Kleiner 
Sokolov, WWW.NCAR.CZ, STEVISPOL s.r.o, 

Tato akce je realizována za finanční 
podpory města Sokolov.

Město Sokolov 
Krajský úřad Karlovy Vary

SPONZOŘI AKCE

SPEDICA, spol. s r.o. / KMK Granit / Služby MaSS /

ČPP pojišťovna / MESEK CZ / EUROVIA CS, a.s. /  

Bss Báňská stavební společnost / Vodohospodářská 

společnost  Sokolov, s.r.o. / PERMON / Algon Plus, 

spol. s r.o. /  VADU Plus / RECYS-MACH s.r.o. / 

Azus Březová, s.r.o. / AAA AUTO

pro chvíle odpočinku...

Jižního Thajsko
16-19 dní s pobytem v Bangkoku, Krabi a na ostrově Lanta,
vč. sportovního potápění (pro začátečníky a pokročilé), 
lezení ve skalách (obtížnost 3-4) a širokého výběru
fakultativních výletů

Kuba
15ti denní zájezd s ubytováním v casas particulares, tradičně 
bohatý a rozmanitý program, mapující to nejhezčí z Kuby

TRI SPORT ČEKO  

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

výběrové zájezdy

Tradiční setkání všech účastníků zájezdů

Místo konání: Restaurace Golf Sokolov, a.s
Datum: sobota 27. 10. 2018 v 18.00 hod.

Pořadatel: CLUB TRIATLON Tri Sport Čeko Sokolov, z.s.

Pár slov úvodem...

   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 spor-
tovního 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.

    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 disci-
plína 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.

Pár slov úvodem...

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.

Lubomír Stehlík, Služby MASS

SLUŽBY MASS, spol. s r.o.

Vážení (nejen) sportovní pøátelé,
   jsem velmi rád, že vás letos mohu opět pøivítat v prostøedí vodní nádrže Michal.
Jako nìkolikanásobný úèastník tohoto závodu (i když spíše jako turista) ale vím, že 
nebudete mít pøíliš èasu atmosféru okolí pøíliš vnímat. Pøesto doufám, že se k nám 
budete rádi vracet nejen za sportem, ale i pro shlédnutí stále hezèího okolí našeho 
okresního mìsta. Pøeji vám, abyste závod všichni ve zdraví dokonèili, aby ve smyslu 
fair play vyhráli ti skuteènì nejlepší z vás a aby právì sokolovský závod ve vás zane-
chal ty nejlepší zážitky. S podìkováním všem, kteøí pomohli tento závod zorganizovat 
a zabezpeèit, se s vámi louèím.

Bc. Jan Picka, starosta mìsta Sokolov

Vážená paní
Ing. Magdaléna Skočdopolová
Náměstí 17. listopadu 163/28
363 05 Kralupy nad Vltavou

Sokolov

Město Sokolov • Rokycanova 1929 • Sokolov 356 01 • Tel.: +420 359 808 111 •  Fax: +420 359 808 300
IČ: 00259586 • DIČ: CZ 00259586 • epodatelna@mu-sokolov.cz • http://www.sokolov.cz

Město příjemné pro život

Vážená paní,

Občanské sdružení zastoupené si Vás dovoluje požádat o opravu podchodů mezi 
Becherovkou a dolním nádražím. Po konzultaci v této věci s náměstkem primátor-
ky panem Vás žádáme o zařazení do plánu úprav a oprav na rok 2008 a to z těchto 
důvodů.
Občanské sdružení má v pronájmu na dobu 10 let přilehlou budovu (bývalé WC)
V roce 2007 - 2008 bude tato budova rekonstruována na multifunkční prostor (gale-
rii, seminární místnost atd...)a  v dubnu 2008 slavnostně otevřena. Rádi bychom, 
aby prostory, které přiléhají k budově byly též alespoň částečně opraveny (díry 
v chodnících a na stěnách, zatékající a špinavé podchody, nevábně působící zdi, 
zábradlí napůl natřené.
 

          S pozdravem 
          Mgr. Světlana Sojková

Město Sokolov • odbor školství a kultury

Váš dopis značky • ze dne Naše značka Vyřizuje • linka Sokolov 

OH28/2009-03-07 SKH/SOJ 2009 Kropáčová/235 6. července 2009

Městský úřad
odbor školství a kultury

Vážení sportovci a vážení sportovní přátelé,Je nám ctí, že se tradičně můžeme 
podílet na zajištění  sportovní  akce jako je tato. Velká cena Karlovarského kraje 
v Triatlonu nás nadchla již v minulosti. Letošní ročník je zvláště významný, protože 
je součástí Českého poháru.  Půjde  o závod,  který dokonale prověří fyzické 
a psychické schopnosti sportovců.  Proto přeji všem závodníkům, trenérům ale 
i organizátorům hodně štěstí a sportovních úspěchů na této velké ceně.
Sportu zdar a triatlonu zvláště.

Ing. Dušan Zeman – regionální obchodní ředitel ČPP, a.s. VIG

Sokolov


