
PROPOZICE 
 

 
 

„Velká cena Trutnova v Aquatlonu“  

krajské kolo v Aquatlonu  

 

ZŠ dívky, chlapci (kat. I., II., III., IV.) 

SŠ dívky, chlapci (kat. V.) 
 

 

 

 

 
 

 „Velká cena Trutnova v Para Aquatlonu“ 

krajské kolo v Para Aquatlonu 

 

ZŠ dívky, chlapci (kat. TRI I., II., III., IV.) 

SŠ dívky, chlapci (kat. TRI V.) 

 

 

 

 

Trutnov 
11. května 2018 



A. Všeobecná ustanovení 
 

1. Pořadatel: z pověření KR AŠSK ČR a ve spolupráci s ČTA pořádá ZŠ kpt. Jaroše, 

Trutnov, Gorkého 38. 

 

2. Termín konání: 11. května 2018 (pátek). 

 

3. Místo konání: krytý plavecký bazén Trutnov, atletický stadion Trutnov. 

 

4. Přihlášky: Emailem do 4. května 2018 (pátek) na adresu:  

 

Email: aquatlon@zskptjarose.cz 

 

Telefon: 737 915 734 

 

5. Startovné: 100Kč/jednotlivec. 

 

6. Finanční zabezpečení: Každá škola si hradí dopravu o ostatní výdaje spojené se soutěží 

sama. Pronájem a vstup na sportoviště hradí pořadatel. 

 

7. Pojištění: Pořadatel nezajišťuje jednorázové pojištění závodníků. 

 

8. Prezentace: V den závodu, v prostorách krytého plaveckého bazénu Trutnov, Na Lukách 

432, od 8:30 do 9:00 hodin (vedoucí družstva předloží kompletní soupisku potvrzenou 

vedením školy, OP nebo jiný doklad totožnosti u mladších 15 let). 

 

9. Kategorie Aquatlon:  

 

a) I. D, CH 1. až 3. ročník ZŠ (2008 až 2011).  

 

b) II. D, CH 4. až 5. ročník ZŠ (2006 až 2008).  

 

c) III. D, CH 6. až 7. ročník ZŠ (2004 až 2006) a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. 

 

d) IV. D, CH 8. až 9. ročník ZŠ (2001 až 2004) a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. 

 

e) V. D, CH 1. až 4. ročník SŠ, studenti řádného denního studia (1998 až 2002). 

 

 

10. Kategorie Para Aquatlon:  

 

a) I. D, CH 1. až 3. ročník ZŠ (2008 až 2011).  

 

b) II. D, CH 4. až 5. ročník ZŠ (2006 až 2008).  

 

c) III. D, CH 6. až 7. ročník ZŠ (2004 až 2006) a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. 

 

d) IV. D, CH 8. až 9. ročník ZŠ (2001 až 2004) a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. 

 

e) V. D, CH 1. až 4. ročník SŠ, studenti řádného denního studia (1998 až 2002). 
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sportovní třídy Para Aquatlonu dle typu tělesného postižení: 

 

TRI 1: vozíčkáři 

(paraplegie, kvadruplegie, obrna, oboustranná amputace dolních končetin)  

 

TRI 2: vážné postižení dolní končetiny 

(nadkolenní amputace) 

 

TRI 3: ostatní 

(roztroušená skleróza, muskulární dystrofie, dětská mozková obrna, běžci s oboustrannou 

amputací DKK nebo parézou více končetin) 

 

TRI 4: postižení horní končetiny 

(paréza, pod a nadloketní amputace nebo postižení obou horních končetin)  

 

TRI 5: střední postižení dolní končetiny 

(podkolenní amputace) 

 

TRI 6: zrakově postižení 

(nevidomí, Snellenův zlomek 20/200 i s korekcí) 

 

Poznámka: v každé jednotlivé věkové kategorii mohou startovat žáci příslušného ročníku a 

věku narození (obě podmínky musejí být splněny současně) 

 

11. Měření: ruční časomíra, měření s přesností na desetinu sekundy. 

 

 

B. Technická ustanovení 
 

1. Disciplíny Aquatlonu:  

Kategorie I. D, CH – 25m plavání VZ a 400m běh. 

Kategorie II. D, CH – 50m plavání VZ a 800m běh. 

Kategorie III. D, CH – 100m plavání VZ a 1500m běh. 

Kategorie IV. D, CH – 100m plavání VZ a 1500m běh. 

Kategorie V. D, CH – 200m plavání VZ a 2000m běh. 

 

2. Disciplíny Para Aquatlonu:  

- distance v závislosti na sportovní třídě a věku 

- plavání: 25 až 200 m VZ 

- běh: 100 až 2000 m 

 

3. Základní pravidla:  

 

a) obecná: 

- aquatlon se skládá z kombinace plavání a běhu 

- mezi disciplínami bude přestávka 

- pořadí bude určeno součtem časů z plavecké a běžecké části závodu 

- v případě rovnosti časů dvou a více závodníků rozhodne nejlepší pořadí v jedné z disciplín 

 



b) plavání: 

- plavecká část se bude konat v krytém bazénu 

- závodník má vyhrazenou svoji plaveckou dráhu nebo její část 

- plavání v jedné dráze za sebou a křížení směru zakázáno 

- porušení pravidel bude trestáno časovou penalizací 

- způsob startu určí hlavní rozhodčí (startovní blok, okraj bazénu nebo z vody) 

- povolené vybavení pouze plavky, plavecké brýle a čepička 

- kategorie TRI: povoleny plavecké pomůcky 

 

c) běh: 

- běžecká část se bude konat na atletickém stadionu 

- boty vhodné pro běh na umělém povrchu 

- start do běžecké části bude probíhat hromadně po kategoriích 

- kategorie TRI: povoleny dopravní prostředky poháněny vlastní silou, pohybující se po zemi 

 

 

3. Podmínky účasti: 

a) Soutěž je řízena všeobecnými podmínkami ČTA (Česká triatlonová asociace). 

b) Na soupisce bude uvedeno příjmení a jméno závodníka a datum narození. 

c) Za každou přihlášenou školu startuje libovolný počet závodníků v každé kategorii. 

d) K prezentaci nastoupí vždy celé družstvo se svým vedoucím, který odevzdá hlavnímu 

rozhodčímu definitivní soupisku družstva s razítkem školy, podepsanou jejím ředitelem. 

e) Za zdravotní stav svých závodníků zodpovídá vysílající škola. 

 

4. Hodnocení do soutěže jednotlivců: 

- pořadí bude určeno součtem časů z plavecké a běžecké části závodu 

- závodník s nejnižším časovým součtem vyhrává 

- v případě rovnosti časů dvou a více závodníků rozhodne nejlepší umístění v jedné z disciplín 

 

5. Protesty: 

Je možné podávat prostřednictvím vedoucího družstva ihned po zjištění inkriminované 

události (vklad 200Kč). Případné protesty bude řešit sportovně-technická komise. Rozhodnutí 

této komise je konečné.  

 

 

C. Činovníci soutěže 
 

Ředitel soutěže: Mgr. Karajanis Petr, DiS.                          

Hlavní rozhodčí: pan Mollingr Jaroslav                       

Prezentace: Delegována organizátorem soutěže.        

Rozhodčí: Delegována organizátorem soutěže. 

Zdravotní služba: Delegována organizátorem soutěže. 

Logistické zabezpečení: Mgr. Kyncl Karel       

 

 

D. Čestní hosté 
 

Mgr. Paták Jiří, ředitele ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38. 

 



E. Poznámky 

 

a) V krytém bazénu i na atletickém stadionu je nutné dodržovat návštěvní řád. 

b) Závodníci si dají své cenné věci ke svému vedoucímu družstva. 

c) Žádáme všechna družstva, aby se zúčastnila slavnostního zahájení i slavnostního zakončení 

soutěže. 

d) Vedoucí družstva zodpovídá za zdravotní stav a připravenost závodníků na soutěž v 

aquatlonu. 

e) Družstvo, které nebude mít u prezence předpisovou soupisku, opatřenou razítkem školy a 

podepsanou ředitelem příslušné školy, nebude připuštěno do soutěže. 

f) Pro nejlepší v jednotlivých kategoriích jsou připraveny diplomy, medaile a věcné ceny. 

g) V kategorii TRI získají všichni účastníci diplomy, medaile a věcné ceny. 

                                                                                                                

                                                                                                               

 

 v Trutnově 5. 10. 2017 

s pozdravem ředitel soutěže  

Mgr. Karajanis Petr, DiS.  

 

 


