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PROPOZÍCIE A PODMIENKY ÚČASTI DETSKÝ CITY TRIATHLON KOŠICE
Kategórie pre Detský NESS City Triathlon Košice
(40 m plávanie, 1 km cyklistika, 500 m beh)

1.

Každý rodič alebo zákonný zástupca prihlasuje detského účastníka
pretekov na vlastné riziko.

CHLAPCI 6 - 8

2.

Do súťaže môžu byť prihlásené iba deti, ktoré v roku konania pretekov
dovŕšia minimálne 6 rokov (rok narodenia 2014 a starší) a maximálne
14 rokov (rok narodenia 2006 a mladší).

CHLAPCI 9 - 11

3.

Všetky prihlásené deti musia vedieť samostatne plávať a bicyklovať.

DIEVČATÁ 9 – 11

4.

Za platnú prihlášku na Detský NESS City Triathlon možno považovať
iba tú, ktorá obsahuje všetky povinné údaje a je podaná v termíne.

5.

Organizátor nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku,
vzniknuté účastníkom a tretím osobám v súvislosti s konaním
pretekov.

6.

Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať
nasadenú a riadne zapnutú počas cyklistickej časti pretekov, ako aj vo
vymedzenom priestore v depe.

7.

Pretekári sa musia správať ohľaduplne a športovo a umožniť
rýchlejším pretekárom, aby ich predbehli.

8.

Všetci pretekári ako aj ich rodičia alebo iný doprovod musia
rešpektovať pokyny organizátorov a rozhodcov.

9.

V prípade odstúpenia z pretekov je pretekár povinný túto skutočnosť
nahlásiť organizátorovi.

DIEVČATÁ 6 – 8

CHLAPCI 12 - 14
DIEVČATÁ 12 – 14

Štartovné a spôsob paltby
Účasť na Detskom NESS City TRiathlone je bezplatná, ale rodič alebo
zákonný zástupca dieťaťa je povinný svoje dieťa zaregistrovať online alebo
v deň konania podujatia, pokiaľ nie je stanovený limit 60 detí už vypredaný.

Spôsob merania a výsledky
Za zostavenie štartovej a výsledkovej listiny zodpovedá organizátor,
spracovanie výsledkov je manuálne bez použitia elektronických čipov.
Všetky pretekajúce deti štartujú prvú plaveckú disciplínu hromadným
štartom naraz. Po odplávaní sa ihneď presunú do detského depa, kde si
prevezmú bicykle (pomoc rodičov je povolená) a vyrazia na 1 veľký okruh
v Mestskom parku. Po cyklistike vrátia bicykel do depa a pokračujú
v bežeckej disciplíne na 500 m menšom okruhu v Mestskom parku.
Výsledky zverejní organizátor ihneď po skončení pretekov.

Časový priebeh podujatia
11: 00 – 13:30 Prezentácia a registrácia.
14:00 Štart všetkých kategórií Detského NESS City Triathlonu.
18:00 Predpokaldaný začiatok vyhlasovania víťazov spolu s víťazmi
NESS City Triathlon Košice.

10. Klasifikovaní budú len tí pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane
všetkých časových kontrol.
11.

Štartové čísla sú až do skončenia pretekov majetkom usporiadateľa,
nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú
neprenosné na inú osobu.

12. Rodič alebo zákonný zástupca pretekára súhlasí so spracovaním
osobných údajov v súlade s platnou legislatívou ako aj s možným
použitím fotografií a videozáznamov na účely propagácie podujatia
v ďalšom období.
13. Organizátor vyhodnotí a vecnými cenami odmení prvých troch
pretekárov a pretekárky v kategóriách Dievčatá 6 - 8, Chlapci 6 - 8,
Dievčatá 9 - 11, Chlapci 9 - 11, Dievčatá 12 - 14 a Chlapci 12 - 14.
14. Rodič alebo zákonný zástupca pretekára súhlasí s časovým
harmonogramom pretekov, ktorý je uvedený v propozíciách. Ak sa
pretekár umiestni do tretieho miesta a nezúčastní sa vyhodnotenia
pretekov, stráca nárok na vecnú cenu.

