HORNOTURČIANSKY AQUATLON
2. ročník

Majstrovstvá Slovenska veteránov v akvatlone
Slovenský pohár - všetky kategórie
Propozície
Usporiadateľ:

z poverenia STÚ, oddiel Aquapark–triatlon
a Zlatých kúpeľov Turčianske Teplice.

Dátum a miesto:

21. apríla 2012 areál SLK Turčianske Teplice.

Organizačný výbor:

riaditeľ:
hlavný rozhodca:
delegát STÚ:

Prezentácia:

od 9,00 hod. do 10,00 deti a žiaci a
od 10,00 hod. do 11,30 hod. ostatní v areáli Spa&Aquapark.

Štart:

10:30 h.
od 11:10
od 11:40
od 12:20
od 13:10
od 14:00

Dĺžka tratí:

deti
50 m plávanie a 400m beh
mladší žiaci
200 m plávanie a 1000m beh
starší žiaci
400 m plávanie a 2000m beh
ostatní
1000 m plávanie a 5000m beh.
Pláva sa v 25 m bazéne OLYMPIC pri hoteli Veľká Fatra**** v areáli SLK a behá sa
v kúpeľnom parku.
Preteká sa podľa pravidiel STÚ a týchto propozícií.

Štartovné:

10 eur, žiaci 2 eurá a deti zadarmo.

Finančné ceny:

prví piati v absolútnom poradí mužov a 3 ženy.
muži 50-40-30-25-15 EUR, ženy 40-25-15 EUR.

Vecné ceny:

prví traja v jednotlivých kategóriách, všetky deti dostanú účastnícke medaily.

Občerstvenie:

zabezpečí usporiadateľ / žiaci, juniori, muži, ženy, veteráni / obed po dobehnutí, ostatní
si môžu zakúpiť občerstvenie v bufete „ Bar na ostrove“ v Spa&Aquaparku. Po dobehnutí
pretekov každej kategórie občerstvenie - ovocie, sušienky a nápoje.

Prihlášky:

do 13. apríla 2012 na tel.: 0905/423805, alebo mail: contiche@mail.t-com.sk.

Ing. Mária Simonidesová
Jozef Jurášek
Milan Celerin

Deti nar.
Mladší žiaci a žiačky
Starší žiaci a žiačky
Juniori a juniorky
Muži
Ženy a veteráni

2001 a mladšie
2000 – 1999
1998 – 1997
1996 – 1993
1992 – 1973
1972 – 1991 a 1962 a starší.

UPOZORNENIE
Účastníci pretekov a organizátori sa súťaže zúčastňujú na vlastné nebezpečie. Organizátor si vyhradzuje právo
zmeny propozícií v prípade dohovoru s TD a HR. Ponuka pre všetkých záujemcov /trénerov, rodinných
príslušníkov a pretekárov/ 30 % zľava na vstup do Spa&Aquaparku. Parkovanie pri novej časti hotela Veľká
Fatra**** na ulici 9. Mája, parkovisko č. 3.

