PROPOZICE – XTERRA CZECH 2019
Jméno závodu: XTERRA CZECH 2019
Status: XTERRA EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2019
XTERRA EUROPEAN TOUR
XTERRA GLOBAL TOUR
KVALIFIKACE NA MS XTERRA 2019 – MAUI, HAWAII
Otevřený závod – účastnit se může kdokoli bez nutnosti licence
Datum: 3. srpna hlavní závod, doprovodné akce od 2. do 4. srpna 2019
Čas startu: 12:00
Start: Křišťanovický rybník, GPS: 48.9671250N, 13.9420608E
Centrum závodu, kancelář, depo, cíl: Prachatice, Velké náměstí, GPS: 49.0126044N, 13.9975933E
Pořadatel: XPG Bohemia s.r.o.
Kontakt: Michal Pilousek, michal@xterra.cz, +420 725 944 979
Web: www.xterra.cz
Délky hlavního závodu: 1,5km plavání – 35km horské kolo – 10,5km terénní běh
Trasa závodu
Plavání – 1,5km – 2 okruhy
Hlavní závod odstartuje na Křišťanovickém rybníce (10km od Prachatic). Start proběhne z vody,
startovní čára bude vytyčena dvěma bójkami, startovacím lanem mezi nimi a pořadateli na surfech.
Plavecký okruh měří 750m a je trojúhelníkového tvaru. Závodník musí obeplavat všechny vytyčené
bójky. Pořadatelé na lodích a surfech budou dohlížet na dodržení trasy. Mezi okruhy budou
závodníci vybíhat na břeh a skákat zpět do vody. Po druhém z okruhů zamíří do depa.
MTB – 35km – 1 okruh
Po převlečení v depu na břehu Křišťanovického rybníka se vydají triatlonisté na pouť nádhernou
šumavskou přírodou. Trasa je dlouhá 32 kilometrů a odehrává se na jednom dlouhém okruhu, který
bude výzvou všem závodníkům. Singletracky se střídají s širšími polními cestami, které vedou přes
malebné šumavské vesničky. První část se točí okolo řeky Blanice a nabízí unikátní výhledy do
přírody podhůří Boubína. V poslední části tratě se mohou závodníci těšit na křivolaké singletracky
na Černé hoře nad Prachaticemi a poté už na unikátní průjezd renesančním centrem města až k
depu, které leží přímo v centru města v Křišťanově ulici. Na trati budou dvě občerstvovací stanice
(na desátém a devatenáctém kilometru). V nabídce budou láhve s iontovým nápojem a vodou, gely

a banány. Trasa bude značena modrými šipkami, fábory na stromech a šipkami na asfaltu.
Terénní běh – 10,5 km – 2 okruhy
Běžecká porce závodu se odehraje ve dvou okruzích, které zavedou závodníky na svahy Černé hory.
Oproti minulým ročníkům bude trasa obsahovat více krátkých výběhů a seběhů a bude daleko
techničtější. Závěrečná část běhu zavede všechny do uzoučkých uliček v centru Prachatic. Po dvou
okruzích bude moci každý závodník slavit pod cílovou bránou, která bude přímo před historickou
Starou radnicí z osmnáctého století. Na trati budou 4 občerstvovací stanice (0., 2., 5., 7. kilometr),
nabízet budou iontový nápoj, vodu, gely, tyčinky a banány. Trasa bude značena červenými šipkami,
fábory na stromech a šipkami na asfaltu.
Věkové kategorie
Muži / ženy
PRO (elitní závodníci), 15 – 19, 20 – 24, 25 – 29, 30 – 34, 35 – 39, 40 – 44, 45 – 49, 50 – 54, 55 –
59, 60 – 64, 65 – 69, 70 +
Štafety – plavec, cyklista a běžec, každý absolvuje jednu disciplínu.
Startovné
Jednotlivci:do 31.12.2018 90 Euro, do 1.5.2019 100 Euro, do 1.8.2019 120 Euro,
v den závodu 130 Euro
Štafety: 31.12.2018 100 Euro, do 1.5.2019 110 Euro, do 1.8.2019 130 Euro, v den závodu 140 Euro
Přihlášky
www.xterra.cz - on – line
Na místě v kanceláři závodu v dobách registrace.
Kvalifikace Xterra World Championships Maui
Dle přesného systému světové federace Xterra bude v závodě rozděleno 40 míst napříč věkovými
kategoriemi. V případě odmítnutí slotu automaticky připadá kvalifikace na druhého, případně
třetího a dalšího závodníka v kategorii.

Program
Pátek 2.8.2019
17:00 - Xterra Kids Duathlon (Velké náměstí Prachatice)
19:00 - Parade of Nations - průvod reprezentací historickým jádrem Prachatic
19:30 - Slavnostní zahájení Xterra Czech 2019
20:00 - Live music
Sobota 3.8.2019
9:00 - 19:00 - Celodenní doprovodný program na Velkém náměstí v Prachaticích
10:00 - Start Xterra Sprint - Hobby závod pro všechny začátečníky (Křišťanovický rybník)
12:00 - Start Xterra Czech 2019 - Mistrovství Evropy 2019 - věkové kategorie i profesionálové
12:30 - Start Xterra Relays 2019 - start závodu štafet
15:00 - Vyhlášení výsledků pro média - Profi kategorie
18:00 - Live music
19:00 - Vyhlášení vítězů všech kategorií
20:00 - Live music
Neděle 4.8.2019
8:00 - 18:00 - Celodenní doprovodný program na Křišťanovickém rybníce
10:00 - Xterra ShortTrack VIP - závod celebrit
12:00 - Xterra ShortTrack Women - okruhový závod TOP 15 žen ze sobotního závodu ME
14:00 - Xterra ShortTrack Men - okruhový závod TOP 20 mužů ze sobotního závodu ME
15:30 - Vyhlášení vítězů ShortTrack
16:00 - Live Music fest
Ceny
Každý závodník obdrží v cíli pamětní medaili.
Top 3 závodníci z každé kategorie při slavnostním vyhlášení věcné ceny a poháry.
Finanční prémie pro profesionály:
30000 USD celkem
25000 USD pro hlavní závod ME, 5000 USD pro Shorttrack
Přesné dělení dle pravidel Xterra Europe.

Pravidla
Závod se řídí globálními pravidly Xterra.
Pravidla jsou ke stažení na www.xterraplanet.com, budou k nahlédnutí v kanceláři závodu.
Závodu se může účastnit kdokoli bez jakékoli licence! Stačí přijít a závodit!
Bezpečnostní pokyny
Na bezpečnost v průběhu plavání budou dohlížet profesionální vodní záchranáři na lodích a
pořadatelé na lodích a surfech.
Na trase MTB budou připraveny zasáhnout dvě sanitky, v kritických místech v lese budou členové
červeného kříže. Pořadatelé se budou pohybovat na čtyřkolkách a motorkách.
Na trati je celkem 6 občerstvovacích stanic.
Každý závodník se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Pořadatel neručí za újmy na zdraví
ani materiálu.
Logistika závodu
Místo plavání je vzdáleno 10 kilometrů od Prachatic u Křišťanovického rybníka. Závodníci mohou
cestovat po vlastní ose v autě nebo na kole. Pořadatelé zřizují autobusovou dopravu. Autobusy
odjíždí v 8 a 9 hodin z Malého náměstí v Prachaticích. Plaveckou výstroj si mohou závodníci
vyzvednout pouze osobně po skončení závodu v kanceláři závodu, kam bude z prvního depa
hromadně přepravena. Plavecká výstroj nebude vydána nikomu jinému než samotnému závodníkovi
oproti účastnickému náramku.
Víc informací zde: WWW.XTERRA.CZ

