
    

 

 
Ski klub BUBLAVA , z.s. 

pořádá veřejné závody 

Duatlon Bublava 2019  
(součást závodů letního Karlovarského pohárku) 

 
a  

Bublavskou šestku 
(běh juniorů a dospělých) 

 
Termín : Sobota 15.června 2019 

 
Místo konání :            Bublava – dětské hřiště u Obecního Úřadu Bublava 
 
Kategorie: U6  2014-mladší 
 U8   2012-2013 
 U10     2010-2011 
 U12     2008-2009 
 U14     2006-2007 
 U16     2005-2004 
   
Tratě: Kategorie U6 – U16 
 
 Kategorie disciplína běh (m) kolo(m) překážková dráha(m) 

U6    300  300  150 
U8    600     600       150 
U10    600     800   150 
U12    600     1000  150 
U14    600   2000  150 
U16    600   3000  150 
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu trati. 

   
Přihlášky: Přihlášky do 13.6.2019 online nebo v den závodu 
 Online  -   http://www.krusnohorskypoharek.cz  
 
Kancelář závodu:        V místě startu 15.6. -  Dětské hřiště u Obecního úřadu Bublava 
Startovné:                   100,- Kč za osobu 
 
Technická ustanovení: Závodí se podle Pravidel „Fair play“ a instrukcí velitele tratí na startu  před závodem 

a soutěžního řádu letního Karlovarského pohárku. 



                                    Každý závodník musí být vybaven pro cyklistickou část ochrannou přilbou hlavy.  
 Účast při závodě je na vlastní nebezpečí. Organizátor nepřebírá žádné záruky na 

materiál a zdraví.                               
 
Časový plán:            15.6.2019 Kategorie U6 – U16 
   9.00 – 10.00 prezentace a výdej startovních čísel 

   10.15 - start kategorie U6 
   ... následující časy startů dle doběhu předchozí kategorie 

     

Běh kategorie junioři a dopělí 
 
Registrace: v den závodu do 12:00 nebo na e-mail carlos.soukup@gmail.com do 13.6.2019, 

19hod 
 
Startovné: 50,- Kč 
 
Kategorie:  jednotlivé budou vyhlášeny v den závodu 
 
Trať běhu: 6 km cross (jednotná trať s hromadným startem) 
 

Start po doběhnutí dětských kategorií (cca v 12,30 hodin) 
                                    
 
 Vyhlášení výsledků: cca 13:30 -  vyhlášení všech kategorií 
 
 Časový program může být dle průběhu závodu měněn.  
 

Odvolání v případě nepříznivých podmínek do 14.6.2019 do 19.00  
   
Ceny:                           Závodníci  na 1. až 3. místě obdrží medaile a na 1.-6. místě diplomy 
  
Závodní výbor:  ředitel závodu : Jiří Janka 
   sekretář závodu: Radka Gottfriedová SKB 
   tratě:    Miroslav Račko 
   časomíra:  Zdeněk Fridrich 
   registrace závodníků: Karel Soukup 
   zdravotní zabezpečení: HS Bublava 
    
Kontakty: ředitel závodu – Jiří Janka, 723 456 085 
       registrace závodníků - Karel Soukup - +420 602 266 014, carlos.soukup@gmail.com 
       informace o tratích – Miroslav Račko - +420 602 372 487, racko@hscr.cz 
 

Po celou dobu závodu je v místě zajištěno občerstvení 
 

Aktuality o závodu: www.ski-klub-bublava.cz / 
www.krusnohorskypoharek.cz 

 
 

 


