krátký triatlon –olympijská délka

amatérský triatlon

štafeta– firemný pohár

Tratě: 1500 m / 40 km / 10 km

Tratě: 300m / 20 km / 4,2 km

Tratě: 300 m / 20 km / 4,2 km

Plavání:
Start z vody – 3 okruhy v jezeře v lomu (1 okruh 500
m). Po posledním okruhu se dostanete po cca. 50 m k
změnové zóně.

Plavání:
Start z vody – 1 okruh (300 m) v jezeře v lomu. Po cca.
50 m se dostanete k změnové zóně.

Plavání:
Start z vody – 1 okruh (300 m) v jezeře v lomu. Po
cca. 50 m se dostanete k změnové zóně.

Cyklistika:
Ze změnové zóny přímo na cyklistickou trat’. Závodnici
musí absolvovat dva okruhy na desetikilometrové
okružní trati. Trat’ cyklistiky je částečně uzavřena a
vede po asvaltovaných cestách nádhernou
waldviertelskou krajinou.

Cyklistika:
Ze změnové zóny přímo na cyklistickou trat’.
Závodnici musí absolvovat dva okruhy na
desetikilometrové okružní trati. Trat’ cyklistiky je
částečně uzavřena a vede po asvaltovaných cestách
nádhernou waldviertelskou krajinou.

Cyklistika:
Ze změnové zóny přímo na cyklistickou trat’. Závodnici
musí absolvovat čtyři okruhy na desetikilometrové
okružní trati. Trat’ cyklistiky je částečně uzavřena a
vede po asvaltovaných cestách nádhernou
waldviertelskou krajinou.
•
•
•
•

kola všeho druhu povolená – každý je povinen
být vybaven cyklistickou přilbou!
na trati platí pravidla silničního provozu
závodníci se musí řídit pokyny pořadatele
jízda ve větrném stínu je zakázano!

Běh:
Zcela asfaltovaná běžecká trat’ vede převážně po lesních
cestách do Šafova v České Republice a zpátky.
Peněžní cena :
Peněžní ceny obdrží, dle uvážení pořadatelů, 3
nejrychlejší ženy a 3 nejrychlejší muži. Poháry obdrží tři
nejlepší závodníci každé kategorie. Po vyhlášením
výtězů losování věcných cen mezi závodníky.

•
•
•
•

kola všeho druhu povolená
na trati platí pravidla silničního provozu
závodníci se musí řídit pokyny pořadatele
jízda ve větrném stínu je zakázano!

Běh:
Zcela asfaltovaná běžecká trat’ vede převážně po lesních
cestách do Šafova v České Republice a zpátky.
Ceny
• 3 nejrychlejší ženy a muži obdrží poháry.
• Pro nejrychlejší obyvatele z Langau
• Pro nejstaršího závodníka ....
Po vyhlášením výtězů losování věcných cen mezi
závodníky.
Startovné

Startovné
startovné:
snížené startovné při
přihlášení do 10.5.2006
pozdější příhláška:

€ 36,€ 30
€ 40

Startovné zahrnuje licenci. Závodníky s platnou licencí
ÖTRV dostanou zpátky € 6.
Start: 14:30 hod.

startovné:
snížené startovné při
přihlášení do 10.5.2006
pozdější příhláška:
Start: 15:00 hod.

dospěli
€ 25

junioři
€ 15

€ 22
€ 27

€ 13
€ 17

•
•
•
•

kola všeho druhu povolená
na trati platí pravidla silničního provozu
závodníci se musí řídit pokyny pořadatele
jízda ve větrném stínu je zakázano!

Běh:
Zcela asfaltovaná běžecká trat’ vede převážně po
lesních cestách do Šafova v České Republice a
zpátky.
Ceny
•
•
•
•

Pro nejlepší štafetu z oblasti Wohlviertel
Poháry pro 3 nejrychlejší .štafety.
Pro nejrychlejší firmu.
Pro firmu, rodinu, spolek ... s nejvíce
ucástníků.
Po vyhlášením výtězů losování věcných cen mezi
závodníky.
startovné
štafeta (za tým)
startovné:
snížené startovné při
přihlášení do 10.5.2006
pozdější příhláška:
Start: 15:00 hod.

dospěli junioři
€ 50
€ 35
€ 45
€ 55

€ 30
€ 40

přihláška
přihláška na

stravování
3. mez. amatérský a krátký
triatlon v Langau a mistrovství
dolnorakouského kraje

závod:
titul:
jméno *:
příjmení *:
ulice :
PSČ-obec:
E-mail-adresa*
datum narození*:
pohlaví*:

 mužské

 ženské

národnost :
spolek :
číslo čipu:
mistrovství dolnorakouského kraje:

 ano

 ne

číslo pasu:
SVU Langau
číslo účtu: 20504601670
Winterzeile 221
kód banky: 32990
2091 Langau
IC: RZNWATWWZWE
IBAN: AT 043299020504601670

Příhašení platí jenom při platbě na výšží
uvedený účet.

Cyklistika:
• nápoje: voda
• jídlo: banány
• stravování: u startu a u cíle
Běh:
• nápoje: voda, cola
• jídlo: banány, cereální tyčinky
• stravování u startu a u cíle, ve Šafově a 3 km
před cílem
Finisher obdrží:
• Finisher-T-Shirt
• Stravenku pro jídlo a nápoje
T-Shirts dostanete za vrácení startovního čísla .
Časoměříč:
Fitlike – SAIKO Sport-Timming Chipzeitmessung
Závodníci, kteři nemájí čip je dostanou spolu se
startovním číslem za kauci € 20,- Kauci dostanete
zpátky po závodu. Výsledky v internetu: www.fitlike.at
Služby
první pomoc: červený kříž Horn
sprchy a možnost převléci se v rekreačním středisku
možnost parkování -od 14:00 do 17:00 hod. nemužete
autem příjezd nebo odjezd z rekreačního střediska
Pořadatel
SVU Langau * Winterzeile 221 * 2091 Langau
Homepage: www.triathlon-langau.at
Kontakt: Karl Dietrich-Sprung
e-mail: karl.dietrich-sprung@noel.gv.at
Příhlašení
Příhlšení se uskuteční platou na níže uvedený účet nebo
online. Účet u banky Raika Langau, kód banky: 32990
číslo účtu: 20504601670
Maximalně 200 závodníků / maximalně 50 štafet
Poslední příhlášení: 1622. června 2007, 24:00 hod
Nezapomeňte cestovní pas!
Startovné nedostanete zpátky když se závodu
neúčastníte.
Časování:
pozdní příhláška a vyzvednutí startovných čísel:
v sobotu, 23. června 2007 od 10:00 do 12:00 hod.

3.

mezioblastní

triatlon
Bergwerksee (jezero v lomu)
Langau
v sobotu, 23.
23. června
2007
2007
čestné představenstvo:
ministr zemské vlády Mgr. Wolfgang Sobotka
okresní hejtman Dr. Gerd Oppitz
starosta Edi Prand

oficiální závod mistrovství
dolnorakouského kraje a
poháru v kratkém triatlonu
amatérský triatlon
štafeta
dětský triatlon
www.triathlon-langau.at

