
  Doubravský duatlon družstev
(VII.ročník)

Základní údaje:
Termín: 21. 5. 2016 (sobota) 
Start: v 9:00 z nádvoří hradu Doubravka
Registrace: on-line  https://system.sportovniservis.cz/ 
Startovné: 800,-Kč za družstvo při platbě na účet, v den startu 1000,-Kč (v případě více jak 15 družstev 
bude čipová časomíry, v opačném případě dostane každý účastník slevu na startovném do dalšího ročníku ve 
výši 150,-Kč).                                                       
Kategorie tříčlenných družstev  A) družstvo – muži
                                    B) družstvo – smíšené
                                    C) družstvo – ženy
Vyhlášení předpokládáme cca v 16:30 – dle zkušenosti z minulých ročníků (jde o fyzicky, ale i časově 
náročný závod). 
Pořadatel:   AVZO TSČ ČR Teplice, hrad Doubravka - sportovní oddíl SPONA Teplice
              Doubravka č. p. 104; 415 04 Teplice 4; IČO: 66090806; DIČ: CZ66090806
Kontaktní osoby:   Martin Richter – tel.: 606 113 733; e-mail: richtermar@seznam.cz 
                      Pavel Majer – tel.: 605 422 521; e-mail: 605majer@seznam.cz

Více informací na:      www.sponateplice.  cz
Podmínky soutěže:
Duatlon = kolo (povinná přilba) a běh. Družstvo závodí formou štafety - vždy jen jeden z družstva na trati.
Celkem družstvo musí absolvovat 10 okruhů pro běh a 10 pro kolo (10x3km a 10x6km), celkem 30km běhu 
a 60km na kole. Podmínkou je, že každý člen musí absolvovat minimálně 2 okruhy běhu a 2 okruhy kola.
Střídání členů družstva je pak již na jejich taktice a rozhodnutí.                 
Start, cíl celého závodu i obou okruhů je na nádvoří hradu Doubravka, zde se předává štafeta. Zde je 
i časomíra, které budete hlásit nastupující závodníky do následující štafety – určitě se nebudete rozhodovat
až po příjezdu svého člena družstva do cíle okruhu.
Zázemí a servis pro závodníky: 
Na hradě je zabezpečeno kompletní zázemí pro závodníky a to i v případě špatného počasí. 
Řádné občerstvení pro samotné závodníky. K dispozici budou: nápoje (voda, čaj, hypotonický  nápoj), ovoce 
(pomeranče, banány, hroznové víno, meloun), sušenky – vše zahrnuto ve startovném.
Již tradičně budou dvě kamery zajišťovat pohled na poslední metry před hradem na dojíždějící cyklisty 
a dobíhající běžce. To abyste na své kolegy těsně před dojezdem viděli. 
Pro vaše nebo i vámi pozvané děti pořádáme MINITRIATLON – viz další strana propozic. Věříme, 
že přivedete nejen svoje děti, ale jejich kamarády a rozšíříte tak jejich startovní pole. Navíc 
po minitriatlonu je připraven radioorientační závod okolo hradu a následně možnost přespání na hradě
s večerním táborákem.
Ceny a ocenění:
Poukázka LOSAN computers v hodnotě 200,-Kč na servisní práce. Pro všechny závodníky účastnická trofej.
Pro členy prvních třech družstev v každé kategorii poháry (nikoliv sportovní), včetně patřičné „náplně“.
Vyhlásíme i oceníme nejrychleji absolvovaný okruh mužem a ženou v běhu i na kole. 
Co sledujeme a očekáváme:
Netradičním pojetím závodu, nejen v rámci štafety a střídáním disciplín, ale i smyslem pro tým, nabídnout,
najít „jiný“, odlišný závod. A vy, co letos „půjdete“ poprvé, možná najdete lepší „recept“ na vítězství než ti
předešlí závodníci. ZOPAKUJEME – pro zkrácení chvíle při dojezdu ostatních bude opět připraven duatlon 
na „Ukrajině“  – samo, že včetně odpovídající ceny.
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Minitriatlon na Doubravce
Základní údaje:
Termín: 21. 5. 2016 (sobota) 
Start: od 17:00 a následně dle počtu účastníků v jednotlivých kategoriích 
Prezentace: před startem a v místě startu 
Startovné: zdarma                                                            
Kategorie: 
Nejmladší žákyně, ročník 2008-2009
Nejmladší žáci, ročník 2008-2009
Přípravka žákyně, ročník 2006-2007
Přípravka žáci, ročník 2006-2007
Mladší žákyně, ročník 2004-2005
Mladší žáci, ročník 2004-2005
Starší žákyně, ročník 2001-2003
Starší žáci, ročník 2001-2003

Podmínky soutěže:
Triatlon – běh, kolo (povinná přilba) a střelba ze vzduchovky. Trať vede hradním příkopem tam a zpět.
Start jednotlivě. 
Začíná se na kole cca v polovině příkopu změna na běh, až na konec příkopu a otočka zpět. Na stejném
místě zpět na kolo a vrátit se do cíle. Střelba ze vzduchovky na sklopné terče – proběhne před jízdou 
a během. V každé kategorii vítězí závodník s nejlepším časem.
 

Ceny a ocenění:
Pro první tři v každé kategorii diplom a medaile.
Kategorie se neslučují ani v případě účasti jediného závodníka (závodnice).

Co sledujeme a očekáváme:
Krátkou tratí umožnit účast i dětem, které se nevěnují sportu výkonnostně. Mít šanci se tak poměřit
s vrstevníky. Střelba ze vzduchovky na sklopné terče, určitě udělá závod pro děti ještě zajímavější a
napínavější. Nebude rozhodovat jen rychlost a výkon, ale také šikovnost a dobré nervy. 

Minitriatlonu začne v 17:00, abychom následně mohli nabídnout ještě další aktivitu (závod)
pro naše nejmenší a to v     radioorientačním běhu, který bude za dozoru a pomoci členů
oddílu ROB Doubravka. Stejně tak bude otevřena vysílací místnost radioamatérů, kteří
dětem předvedou spojení téměř s     celým světem. Pro ty, kteří budou mít zájem zůstat
s     dětmi poté na hradě, bude připravena možnost přespání (nutno: vlastní spacák +
karimatka). Večer bude opékání u táboráku, čehokoliv, co si přinesete s     sebou.

Martin Richter, SPONA Teplice       www.sponateplice.cz   

http://www.milesovka.info/
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