
CHARAKTERISTIKA: 

Horský kros triatlon situovaný v podhorý Vysokých Tatier. Plávanie prebieha v prírodnom rybníku, 
bicykel je na uzatvorenej trati a beh v golfovom areáli Black Storck. Zázemie je situované v areáli 
Hotela International. Sprievodný program ponúka rozmanité aktivity - ako pre deti tak i pre 
dospelých. Súčasťou podujatia je aj MERCURY CHARITY RUN pre širokú verejnosť. Maximálny 
počet štartujúcich je 300 pretekárov a 30 štafiet.  

ORGANIZÁTOR:  SLOVENSKÁ TRIATLONOVÁ AKADÉMIA 

ADRESA:   Zadunajská cesta 27, 851 01 Bratislava 

WEB:   www.etriatlon.sk    

MIESTO:   Poprad - Vysoké Tatry - Špišká Belá - Veľké Lomnica 

DÁTUM:   30.09.2017 

RIADITEĽ PODUJATIA: PhDr. Denis Barna 

TECHNICKÝ RIADITEĽ: Bc. Pavol Peciar 

KONTAKT:   0904 22 05 05  

EMAIL:   etriatlon@etriatlon.sk 

ČÍSLO ÚČTU:  2945021643/1100 

PROGRAM PODUJATIA:  
29.09.2017   PIATOK  
17:00-19:00  Registrácia 
19:00-20:00  Brífing a tlačová beseda, Pasta Party 

30.09.2017    SOBOTA 
09:00 - 11:00  Registrácia, Brífing pre pretekárov 
10:00 - 11:00  MERCURY CHARITY RUN 2017 
11:00 - 11:45  Otvorenie depa 
12:00 - 16:00  TATRY CROSS TRIATHLON (M/W/V1/V2,D,J, štafeta JA-TY-ON)  
17:00 - 22:00  OFICIÁLNE VYHODNOTENIE - STA TOUR 2017 - program, after party 

ŠTARTOVACÍ BALÍČEK:  
Bežecký vak, plavecká čiapka a sada štartových čísiel / občerstvenie na trati /  pamätná medaila a 
tričko finishera po úspešnom absolvovaní pretekov / občerstvenie a oddychová zóna v cieľovej 
rovine / pasta party / after party.

POPIS TRATE:       

Dĺžky tratí sa podľa pravidiel STÚ môžu líšiť v rozpätí max. ± 8% 

ŠTART:  južný breh Belianského rybníka  
CIEĽ:  areál  Hotela INTERNATIONÁL 

http://www.etriatlon.sk


PLÁVANIE     

1.časť pretekov: dĺžka 1000 m (Belianský rybník, 2 okruhy, predpokladaná teplota vody: 19- 22°C, 
maximálny stanovený čas plávania – 40′. 

CYKLISTIKA    

2.časť pretekov: dĺžka 26 km, 1 okruh po cyklistickej trase smer Tatranska Lomnica následne 
križovanie verejnej komunikácie - lesná cyklistická trasa/chodník tatranského podhoria- areál 
Hotela International.  Meranie vzdialenosti – GPS. Je nutné jazdiť s cyklistickou prilbou. Povolené 
sú typy bicyklov v zmysle pravidiel STU. Časový limit na plávanie a bicykel – 2.00 h (od štartu 
plávania) 

BEH 

3.časť pretekov: dĺžka 8 km (1 okruh). Povrch: tráva, lesný povrch a asfaltová drť. Značenie trate 
pre pretekárov - každý začatý kilometer. Meranie vzdialenosti – GPS. Časový limit na ukončenie 
pretekov – 3.40 h 

PODMIENKY ÚČASTI 

Podujatie sa koná podľa platných pravidiel STÚ a ustanovení týchto propozícií. Každý účastník sa 
podujatia zúčastňuje na vlastné riziko a je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky. 
Zúčastňuje sa pretekov na vlastné riziko a nesie plnú zodpovednosť za svoju bezpečnosť a 
zdravotný stav. Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. 
Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku, alebo na zdraví súvisiace s cestou, 
pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nutných technických 
zmien oproti propozíciám podujatia z dôvodu nepredvídaných okolností. Organizátor si vyhradzuje 
právo zmeny propozícií v prípade dohovoru s technickým delegátom a hlavným rozhodcom. Ako 
súhlas s propozíciami, časovým harmonogramom a podmienkami preteku sa považuje zaplatenie 
štartovného poplatku.

Možnosť zúčastniť sa Kros triatlonu - pretekov budú mať iba osoby, ktoré do 29. 09. 2017 budú 
mať minimálne dosiahnutý vek 18 rokov, budú sa prezentovať platným dokladom totožnosti, 
zaplatia štartovné a podpíšu čestné prehlásenie, že sa súťaže zúčastňujú z vlastnej vôle a na vlastné 
riziko. Súhlas s účasťou pretekára mladšieho ako 18 rokov musí svojím podpisom potvrdiť zákonný 
zástupca. 

VÝSLEDKY:   Oficiálne výsledky súťaže budú dostupné na stránke www.etriatlon.sk   
plotaroute.com - TATRY TRIATHLON 2017 SWIM 1KM (1.000 km)

Údaje máp ©2017 GoogleNahlásiť chybu mapy20 m 

SWIM - 1 KM - BELIANSKÝ RYBNÍK



plotaroute.com - TATRY TRIATHLON 2017 BIKE (26.228 km)
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BIKE - 26 KM - SPIŠSKÁ BELÁ - VEĽKÁ LOMNICA 
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plotaroute.com - TATRY TRIATHLON 2017 RUN (7.903 km)
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RUN - 8 KM - AREÁL BLACK STORK

PhDr. Denis Barna 
Riaditeľ TATRY TRIATHLON 2017 

Predseda SLOVENSKEJ TRIALONOVEJ AKADÉMIE


