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XTERRA HusMuž 2019
18.5.2019
Křišťanovický rybník, Křišťanovice, Jihočeský kraj
48.9671403N, 13.9410306E
XTERRA Czech Tour 2019, MČR v terénním duatlonu
XPG Bohemia s.r.o.
Michal Piloušek
www.xterra.cz
michal@xterra.cz
+420 725 944 979

Vypsané závody, kategorie a délky tratí:
Hlavní závod XTERRA Czech Tour:
XTERRA HusMuž Original - 4 km běh / 25 km MTB / 8 km běh
Kategorie: 18-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+ let (muži a ženy odděleně)

Vložené závody pro dospělé:
XTERRA HusMuž Sprint – Hobby - 2 km běh / 12,5 km MTB / 4 km běh
Kategorie: 16-17, 18-39*, 40-49*, 50+* (muži a ženy odděleně)
XTERRA HusMuž Štafety - 4 km běh / 25 km MTB / 8 km běh
Nejlepší mužská, ženská a smíšená štafeta (libovolně 2 nebo 3 členové)
Nejlepší mužská, ženská a smíšená štafeta (libovolně 2 nebo 3 členové)
Nejlepší firemní štafeta

Závody pro děti:
Dětský běh 0-5 let* 300 m běh
Dětský běh 6-7 let* 600 m běh
Dětský duatlon 8-9 a 10-11 let* - 300 m běh / 1 km MTB / 300 m běh
Dětský duatlon 12-13 a 14-15 let - 600 m běh / 3 km MTB / 600 m běh
Kategorie označené *hvězdičkou nejsou součástí celkového pořadí XTERRA Czech Tour, českého poháru v terénním triatlonu!

Popis tratí závodu - INTERAKTIVNÍ MAPA ZDE

XTERRA HusMuž Original
První běh – 4km – žluté šipky
Start proběhne z pláže Křišťanovického rybníka. Po startu vede trasa na rozlehlé louky, po kterých absolvují závodníci
zaváděcí okruh. Poté sbíhají strmým seběhem ke korytu Blanice. Následuje výběh zpět na široké štěrkové cesty okolo
hradu Hus, po kterých závodníci zamíří zpět do centra závodu. Do depa dobíhají účastníci závodu po hrázi rybníka.

MTB – 25km (2 okruhy, každý 12,5km) – modré šipky
Depo bude umístěno na pláži u rybníka. Po nasednutí na kolo (až po vytlačení kola na asfaltovou cestu) závodníci
zamíří na první technický úsek po pěšinkách okolo kempu u rybníka. Poté po širokých štěrkových cestách zamíří do
Hlásné Lhoty. Po dalších širších lesních cestách potom do Zvěřenic, zpět do Hlásné Lhoty a okolo bunkrů z 30. let 20.
století a přes bažiny podél rybníka zpět do centra závodu. Na hrázi rybníka je umístěna otočka do druhého okruhu. Po
absolvování obou kol závodníci směřují po hrázi do depa.

Druhý běh – 8km – červené šipky
Z depa závodníci vybíhají znovu na louky, kde ale nenabíhají na zaváděcí kolečko, ale pokračují po loukách do vesnice
Křišťanovice. Tady po pastvinách pokračují na Blanický mlýn. Po asfaltové cestě krátce přeběhnou do zaniklé obce
Cudrovice, kde zatáčí ostře doprava a přes kamenitý úsek podél Blanice se dostávají na zříceninu hradu Hus. Přeběhnou přes poloostrov, kde stával hrad, a nabíhají na závěrečné inovované 2 kilometry v okolí kempu u rybníka. Cíl je
umístěn na pláži u Křišťanovického rybníka.

XTERRA HusMuž Sprint – Hobby
Závod určený všem nováčkům a amatérům, kteří si chtějí terénní duatlon
vyzkoušet!

První běh – 2km – růžové šipky
Start závodu je stejný jako u hlavního závodu. Kratší trasa ale nezabíhá až k řece
Blanici, ale po asi 1km zatáčí přes palouk a odtokový potok rybníka do kempu
odkud po hrázi rybníka závodníci pokračují do depa.

MTB – 12,5km – modré šipky
Trasa kola je stejná pro hlavní i krátký závod, závodníci hobby absolvují jen jeden
okruh. Depo bude umístěno na pláži u rybníka. Po nasednutí na kolo (až po
vytlačení kola na asfaltovou cestu) závodníci zamíří na první technický úsek po
pěšinkách okolo kempu u rybníka. Poté po širokých štěrkových cestách zamíří
do Hlásné Lhoty. Po dalších širších lesních cestách potom do Zvěřenic, zpět do
Hlásné Lhoty a okolo bunkrů z 30. let 20. století a přes bažiny podél rybníka zpět
do centra závodu.

Druhý běh – 4km – žluté šipky
Trasa druhého běh krátkého hobby závodu je totožná s tratí prvního běhu
u hlavního závodu.

XTERRA HusMuž Štafety
Kategorie tříčlenných (běžec-cyklista-běžec) nebo dvoučlenných (běžec-cyklista) štafet absolvuje závod spolu s hlavní
kategorií na stejných tratích. Zásadním místem je ale předávka štafety. Ta probíhá předáním časoměrného čipu mezi
závodníky, kdy si jej má závodník povinnost upevnit na kotník.

První depo
V prvním depu je místo pro předávku štafet vyhrazeno na jeho konci v označeném prostoru RELAY TRANSITION (depo
pro štafety). V tomto 5x5m ohraničeném prostoru musí proběhnout předávka štafety. Přitom nesmí závodníci štafet
nijak omezit průjezd závodníků individuálního závodu.

Druhé depo
Jde o stejný prostor, který je umístěn tentokrát na začátku depa. Cyklista ale depem, stejně jako závodníci
v individuální kategorii s kolem PROBÍHÁ nikoli projíždí. Předání čipu probíhá znovu pouze ve vyhrazeném prostoru.

Dětské závody
Běh
Nejmladší kategorie absolvují závody v běhu, které vedou
po asfaltové cestě a louce. Trasa bude označena kužely
a na všech rozcestích budou pořadatelé.

Dětský duatlon
Dětské kategorie budou mít start, depa i cíl na stejných
místech jako dospělá kategorie. Tratě běhu i kola povedou
pouze po širokých lesních cestách, loukách a asfaltové cestě.
Vše plně uzavřeno silničnímu provozu. Přesné mapky tratí
jsou vidět v interaktivní mapě. Na místě budou tratě označeny
kužely a na všech rozcestích budou pořadatelé.

ČASOVÝ ROZPIS
Sobota 18.5.2019
7:30 – 8:30
8:30 – 10:00
9:00 – 10:00
10:00 – 10:45
10:30
10:45
11:00
11:05
12:00
12:45

Prezentace dětské kategorie
Prezentace dospělé kategorie (original, sprint, štafety)
Dětské běhy a duatlon – od nejmladších po nejstarší
Ukládání věcí do depa
Vyhlášení vítězů dětských kategorií
Rozprava v depu
Start XTERRA HusMuž original + štafety
Start XTERRA HusMuž Sprint – Hobby
Vítěz Sprint v cíli
Vítěz Original v cíli

14:30 Vyhlášení vítězů všech dospělých kategorií

PŘIHLÁŠKY A STARTOVNÉ
Přihlášky on-line od 1. 2. 2019 do 15. 5. 2018 na www.xterra.cz
Na místě v den konání závodu v místě registrace
Závod

1. 2. 2019 – 28. 2. 2019

1. 3. 2019 – 30. 4. 2019

1. 5. 2019 – na místě

Original

450,00 Kč

500,00 Kč

600,00 Kč

Sprint

350,00 Kč

400,00 Kč

500,00 Kč

Štafety

600,00 Kč

700,00 Kč

800,00 Kč

Děti

50,00 Kč

50,00 Kč

50,00 Kč

Členové ČTA mají nárok na slevu 100kč ze startovného tratě ORIGINAL a 50kč ze startovného tratě SPRINT. Sleva se nevztahuje
na startovné zaplacené na místě.
V ceně startovného dospělí: sportovní zážitek uprostřed CHKO Šumava, uzavřené tratě dopravě, zabezpečení tratí pořadateli, značení
tratí, zpracování výsledků čipovou časomírou, startovní číslo jako suvenýr, zdravotnické zajištění závodu, iontový nápoj a gely na občerstvovacích stanicích (4 na trati), hodnotné ceny od sponzorů závodu, zdarma fotky ze závodu, cenná účastnická medaile.
V ceně startovného děti: sportovní zážitek v kulisách českého poháru, uzavřené tratě dopravě, zabezpečení tratí pořadateli, značení tratí,
zpracování výsledků čipovou časomírou, startovní číslo jako suvenýr, zdravotnické zajištění závodu, účastnickou medaili, sladkosti pro
každého, ovoce a jiné občerstvení v cíli.
Storno: 100% startovného možno vrátit do 31.3.2019, 50% startovného možno vrátit do 30.4.2019. Po tomto datu není možné vrátit
startovné.

CENY PRO VÍTĚZE
Nejlepší tři v kategorii – mediale, diplomy, ceny od sponzorů závodu.

PRAVIDLA
Pravidla traitlonu jsou jednoduchá a pochopí je každý během několika minut. Není čeho se bát!
Závod se řídí Pravidly XTERRA Czech Tour 2019 a Soutěžní směrnicí XTERRA Czech Tour 2019.
Oba dokumenty jsou ke stažení na www.xterra.cz nebo k nahlédnutí u prezentace závodu.
Na dodržování pravidel budou dbát oficiální rozhodčí a desítky pořadatelů na trati.

ZDRAVOTNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ
Závod je zajištěn sanitním vozem a pořadateli na všech zásadních místech na trati.

XTERRA CZECH TOUR
Závod je součástí českého poháru v terénním triatlonu a duatlonu XTERRA Czech Tour 2019. Víc informací o bodování
seriálu, vypsaných kategoriích, dalších závodech, ale také průběžné pořadí celého seriálu najdete na www.xterra.cz.

