
 
 

Majstrovstvá Európy, 6. kolo svetového pohára a Majstrovstvá Slovenska 

v KVADRIATLONE 
 

Termín: nede�a, 4.august 2013 

Miesto: Šamorín-�ilistov, areál hotela Kormorán 

Organizátor: Sport Club Slovakia 

Vzdialenosti: Plávanie 750 m, Bicykel 20 km, Kajak 4 km, Beh 5km 

Kategórie: 

a) Youths 16-17 d) Elite 23-39 g) Masters 60+ 
b) Juniors 18-19 e) Masters 40+ h) Seniors 70+ 
c) U23 20-22 f) Masters 50+ i) Šatfety (bez rozdielu veku 

a pohlavia) 

Organizátor si vyhradzuje právo zlú�i� kategórie ak nebude v jednej kategórii aspo� 6 
pretekárov. Pretekári v kategórii štafeta môžu by� akéhoko�vek veku a pohlavia 

Prihlášky: do 31.7 2013 len cez stránku www.quadrathlon.sk alebo osobne pri prezentácii 

POZOR: Vzh�adom na kapacitné možnosti areálu a na zabezpe�enie maximálnej 
bezpe�nosti pretekárov bude po�et štartujúcich obmedzený na 120 jednotlivcov a 40 štafiet. 

Štartovné: závisí u slovenských pretekárov od dátumu zaplatenia, u zahrani�ných 
pretekárov od dátumu registrácie cez stránku www.quadrathlon.sk (Príklad: Ak sa pretekár z 
Nemecka alebo �eska zaregistruje do 31.5.2013, sta�í ke� na mieste zaplatí 15 €. Napriek 
tomu majú zahrani�ní pretkári možnos� zaplati� štartovné medzinárodným bankovým 
prevodom pod�a nižšie uvedených údajov, platby v rámci EHP (Európskeho Hospodárskho 
Priestoru), kam spadajú všetky krajiny EÚ sú len mierne spoplatnené (15 centov za platbu)). 

 jednotlivci štafeta 
do 31.5. 2013 15€ 40€ 
do 30.6. 2013 20€ 50 € 
do 31.7.2013 25€ 70 € 
pri prezentácii 30€ 80€ 

Platba štartovného: 

1) bankovým prevodom do 31.07.2013 na bankový ú�et vedený v: Slovenskej Sporite�ni 

�íslo ú�tu: 635130597/0900  IBAN: SK75 0900 0000 0006 3513 0597 

SWIFT (BIC) kód: GIBASKBX Variabilný symbol: dátum narodenia (RRRRMMDD) 

Poznámka: Meno a priezvisko pretekára, za ktorého je štartovné zaplatené. 



 
Pri hromadnej platbe Vás žiadame zasla� email na adresu info@quadrathlon.sk s uvedením 
zoznamu pretekárov, za ktorých bolo štartovné zaplatené !!! 

2) osobne na prezenta�nom mieste d�a 3.8.2013 v �ase od 17:00 do 20:00 hod. a 4.8.2013 
v �ase od 08:00 do 10:00 hod. 

Výška štartovného závisí od dátumu (d�a) pripísania platby na ú�et usporiadate�a, nie 
od dátumu zaslania prihlášky(neplatí pre zahrani�ných pretekárov). 

Poistenie: Organizátor pretekov nezabezpe�uje zdravotné poistenie, preto odporú�ame 
zabezpe�i� si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednos� za 
škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s ú�as�ou pretekárov na 
podujatí. 

Program pretekov: 

Sobota, 3.8.2013 17:00-20:00 - príchod prvých pretekárov, ubytovanie 

Nede�a, 4.8.2013 08:00 - 10:00 - prezentácia 

   10:00 - otvorenie depa 

   11:30 - zatvorenie depa, výklad trate 

   12:00 - štart všetkých kategórií 

   15:00 - vyhlasovanie výsledkov 

Ob�erstvova�ky: nápoje, ovocie, sušienky – po�as pretekov pri striedaní disciplín 

Ceny: vecné 

Príjazd: od mesta Šamorín, sledujte orienta�né tabule hotela Kormorán.  

Parkovanie: cca 150 m od centra pretekov, priamo v areáli pretekov, pri hoteli Kormorán 

WC, voda: priamo v areáli 

Ob�erstvenie: v areáli bufet, hotel 

Ubytovanie: Hotel Kormorán, Botel Kormorán, Stanové meste�ko, pozri sekciu "ubytovanie" 
na www.quadrathlon.sk 

After Party: Po pretekoch priamo v areáli – DJ 

Kontakt: www.quadrathlon.sk, mail: info@quadrathlon.sk, 

Upozornenia: Použitie neoprénov je zakázané pre kategóriu „Elite“ ak teplota vody 
presiahne 21°C a pre všetky ostatné kategórie ak teplota vody presiahne 22°C. Ochranná 
prilba v �asti bicykel je povinná! Každý sú�ažiaci preteká na vlastnú zodpovednos�! Ako 
súhlas s podmienkami preteku sa považuje zaplatenie štartovného poplatku! 


