
 
Propozice FABRIKAMAN triatlon, Doubice 

= ORIGINAL = DOUBLE !! = SHORT = KIDS = 
 

Termín: sobota 23. července 2022      
 
Mapa startu: DEPO1 Kyjovská přehrada, Kyjov, mapa: https://mapy.cz/s/FebS není parkování, co nejméně aut! 
parkování na Fabrice, dojezd na start na kole, parkují pořadatelé, kteří zajišťují děti závodníků, domluvte si servis 
pro Vaše dítě. 
Mapa cíle: DEPO2 Fabrika, Doubice, mapa: https://mapy.cz/s/Fed9 
Prezentace: Pátek 22/7 – DEPO2 Fabrika, 20-22hod 

Sobota 23/7 – DEPO2 8-9hod na Fabrice, pak DEPO1 Kyjovská přehrada 9:30 – 9:45 jen předem 
přihlášení, domluvení 

Prohlídka tratí, doporučena pro nováčky a všechny zájemce, pátek 22/7 cca 18:30 start na Fabrice. 
Nastudujte z map na www.dtrias.rajce.net                    https://jivi20.wixsite.com/fabrikaman >PropozicePDF 
Rozprava: Kyjovská přehrada , 9:50 (ORIGINAL + DOUBLE!!) cca 14:20 (SHORT)  
START: Kyjovská přehrada 10:00 START ORIGINAL 500m-16MTB-5km, 9:58 start DOUBLE !! 1000m-32km-10km 
              cca 13:50 START KIDS (3-8let) dětský triatlon 1.část (plavání 10-30m) samostatně 
              cca 14:30 START SHORT  200m-10km-2km 
              cca 17:00 KIDS 2.část kolo (100m-500m) s přechodem na běh (50-300m) v lese nad Doubicí 
Popis: pro DOUBLE !! výběh z vody, přeběh hráze, skok do druhého kola, kolo 4x okruh, jen na konci do DEPO2, 
při vjezdu do 3tího kola >bidon-iont, běh 2 okruhy, povinné zaběhnutí do cílového prostoru (bufet) před druhým 
kolem, jinak PENALIZACE 2 minuty. Změření závodu GPS hodinkami je podmínkou účasti v DOUBLE!! + 
prezentace trasy pořadatelům v cíli. Penalizace: Pro ORIGINAL trasu i DOUBLE !! nepřijetí z kola po louce, ale 
spodem po silnici (omylem), následuje PENALIZACE 2 minuty, závodník ihned odstojí u bufetu, před výběhem do 
běžecké části (občerstvovat možno, přezouvat ne). 
Důležité: Závodník je zodpovědný za znalost trasy a startuje na vlastní nebezpečí v běžném provozu, na 
křižovatkách je povinnen dodržovat dopravní předpisy bez ohledu na pomoc pořadatelů. Za nezletilé závodníky plně 
zodpovídají rodiče, nebo zodpovědná osoba, která s dítětem absolovuje plavání, kolo i běh.  
Kategorie: muži - ženy, mohou být vyhlášeny i na místě podle věku a počtu přihlášených v kategorii – krátká trasa 
vhodná i pro triatlonisty od cca 8-mi let, ale je nutná přítomnost odpovědné osoby. 
Bufet: bohatý v DEPU 2 – Fabrika, po kole a v cíli. 
Značení tras: závodník je zodpovědný za znalost trasy, značení sprejem na silnici, reflexní pásky (mlíko) a mouka v 
lese, případně pořadatel. 
Platba: hlavní/krátký závod 500,- včetně trika a večerního rautu, děti do 17,9 let 300,- včetně trika i rautu, dětský 
triatlon 200,- včetně trika i rautu (na místě děti bez trika - 50,-). Platba možná i na místě po dohodě (kapacita). Triko 
nezávodník 250,-, raut nezávodník 230,-  

Sleva 100,- ze startovného pro každého loňského účastníka, sponzoři a jejich sportující rodina zdarma! 
Triko zajištěno při platbě do 1. května! Poté dle kapacit.    
Platba startovného č.ú. : 1025994085/6100, poznámka: Prijmeni, Fabrikaman 
Přihláška:  na mail jivi@volny.cz uveďte: jméno, trasu, ročník, velikost trika, ubytování, snídaně (nebo bez) 
Vyhlášení a tombola cca v 18:30, poté raut. 
Ceny: speciální medaile pro první 3 v kategoriích a pro všechny děti v dětském triatlonu!!! Ceny většinou pro 
každého závodníka losováním z bohaté tomboly (nutná účast na losování), speciální triko pro vítěze. 
 

Storno podmínky: do 20.6. vracíme vše, do 17.7. vracíme 40%, po 17.7. – nevracíme nic :-( 
Převod startovného zdarma (na jinou osobu). 

 
LAURICH s.r.o.  GDM Petr Kavalír  DEK stavebniny WSK energy s.r.o. 

 

Lomax Rež Teplice   REHABCARE.CZ      FiK Půjčovna nářadí 
 

KOLOSHOP  Bohemian Coffee House www.vratovypohon.cz 



 

        

 



 

 



 

 

 



 

 

 


