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1  SPECIFIKACE ZÁVODU 
Členové Vodní záchranné služby ČČK v Ostravě, 

Jan Holanik, David Koudelka a Tomáš Křížkovský, 

pořádají již 

16. ročník 

XTREME TRIATHLON BRUŠPERK 

XTB 

Jedná se o závod v terénním triatlonu: plavání – 0,8 km, jízdě na kole – 28,0 km a běhu – 4,0 km. 

2  PROGRAM  
 

Čas Program 

08:00 – 10:30 

Prezentace 

se bude konat v místě konání závodu, tj. u restaurace na brušperské přehradě. 

GPS souřadnice: N 49.7003°; E 18.23787° 

10:30 – 10:55 
Rozprava  

proběhne v místě startu na brušperské přehradě.  

11:15 Start závodu 

14:00 – 14:15 
Vyhlášení výsledků 

Vyhlášení výsledků, předání diplomů a cen.  

14:15 – 00:00 Volná zábava – posezení u pivka, guláš a dobrá muzika 
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3  SPORTOVNÍ DISCIPLÍNY 

3.1  PLAVECKÁ ČÁST 
Délka plavecké části je 800m. Plavecká část proběhne na vodní nádrži Brušperk. Každý závodník 
bude před startem označen startovním číslem. Na noze bude mít připevněn čip, který obdrží u 
registrace. Ten po skončení závodu vrátí pořadateli. Neopren je povolen, pokud by však teplota 
vody před startem závodu přesáhla 25°C, může organizátor zakázat použití neoprenového obleku. 
Startovat se bude hromadně a plave se jeden okruh, který bude upřesněn na místě. Na břehu bude 
zřízeno cyklo-depo, kde bude mít každý závodník přichystané kolo a věci potřebné k závodu.  

3.2  CYKLISTICKÁ ČÁST 
Délka cyklistické části je přibližně 28,0 km. Pro absolvování cyklo části se doporučuje MTB 
kolo, popřípadě trekingové kolo, jelikož zhruba 50% trati vede poměrně náročným terénem!  

 

Při cyklistické části je povinné použití cyklistické přilby, pevně připevněné na hlavě! 

Při nedodržení tohoto pravidla bude závodník automaticky diskvalifikován!  

Jede se za plného silničního provozu a každý je odpovědný sám za sebe! 
 

Cyklo část začíná v prostoru depa a vede od brušperské přehrady po asfaltové cyklostezce směrem 
k dolu Staříč II. Okruh se jede 2x. Cíl cyklo části je v prostoru cyklo depa u brušperské přehrady. 

Trať cyklo části bude značena žlutými šipkami, popřípadě vymezená červenobílou páskou. Na 
některých křižovatkách budou pořadatelé. Občerstvení v podobě iontového nápoje je zajištěno 
v depu. Jízda v háku je povolena. Ostatní dotazy a připomínky budou zodpovězeny při rozpravě 
závodu. 

3.3  BĚŽECKÁ ČÁST 
Délka běžecké části je 4 km. Běžecká část začíná opět v depu. Tam si borci odloží své bicykly do 
předem připravených stojanů, které jsou opatřeny startovním číslem. Trať je vedena okrajem města 
Brušperku. Podrobněji o ní bude řečeno při rozpravě závodu. 
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4. PRAVIDLA 
§ 1.  

Úvodní ustanovení 

(1) Tato pravidla upravují právní vztah mezi účastníkem a organizátorem. Může dojít  k 
příležitostným změnám v obsahu. Podmínky platné v době registrace účastníka se stávají 
součástí smlouvy mezi organizátorem a účastníkem. 

 

§ 2.  

Kategorie 

(1) Organizátoři vypsali pro rok 2019 tyto kategorie:  

a. Muži 

b. Ženy 

Věkové kategorie: 14-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50+ 

Organizátor si vyhrazuje právo, dle počtu startujících, kategorie sloučit. 

 

§ 3.  

Přihláška, registrace a startovné 

(1) Účastník se přihlašuje do závodu elektronickou formou na www.triathlonbrusperk.cz v sekci 
XTB 2019 – přihlášky.  Elektronická registrace bude možná od 1. 5. 2019 do 6.6.2019. Do 
tohoto data je nutno zaplatit i startovné. 

(2) Startovné bylo stanoveno na 300,- Kč. 

(3) Při placení na místě se startovné zvyšuje o 100,- Kč. 

(4) Po přihlášení vám bude emailem zaslán variabilní symbol, který uvedete při platbě 
převodem na účet: 2600387201/2010 

(5) Zaplacené startovné se nevrací. 

(6) Účastník se může přihlásit do závodu při registraci v den konání závodu. Toto je však 
podmíněno volným místem ve startovní listině a zvýšeným startovným. 

(7) Počet startujících je omezen na 130 závodníků. 

(8) Startovat mohou pouze účastníci od 14 let (závodníci do 18 let pouze po písemném souhlasu 
zákonného zástupce, který předloží u registrace). 
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§ 4.  

Zdravotní zajištění a pojištění, vzniklé škody na majetku a zproštění odpovědnosti 

(1) Organizátor má právo změnit plánovaný program nebo závod zrušit z důvodu živelní pohromy,  
z bezpečnostních důvodů, anebo pokud to bude požadováno oficiálním nařízením. Organizátor 
si vyhrazuje právo omezit počet závodníků a upravit vlastní závod dle svého zvážení, dle 
klimatických, bezpečnostních a jiných podmínek. V takových případech nebude mít organizátor 
povinnost odškodnit účastníky za jakékoliv vzniklé škody. 

(2) Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a odpovědnost. 

(3) Organizátor doporučuje účastníkovi individuální lékařskou prohlídku a komerční zdravotní 
pojištění. 

(4) Zdravotní zabezpečení účastníků zajišťuje v rámci možností Vodní záchranná služba ČČK 
Ostrava.  

(5) Organizátor nenese žádnou odpovědnost za případné zranění a škody vzniklé účastníkovi 
předem, během a po skončení závodu. 

(6) Účastníci jsou odpovědni za své věci. Organizátor nepřebírá odpovědnost za případné ztráty 
a krádeže věcí účastníků. 

§ 5.  

Prohlášení účastníka 

(1) Účastník akce prohlašuje, že je osobou starší 18 let nebo má souhlas svého zákonného zástupce 
(pokud je mu mezi 14 a 18 lety) a je si vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody 
nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti na výše uvedené akci. 

(2) Účastník akce prohlašuje, že se akce účastní dobrovolně. 

(3) Účastník prohlašuje, že při konání akce nebude požívat omamných nebo psychotropních látek a 
léčiv. 

(4) Účastník akce prohlašuje, že jeho zdravotní stav odpovídá náročnosti akce a je schopen akci bez 
újmy na svém zdraví absolvovat. 

(5) Účastník akce prohlašuje, že se bude řídit všemi pokyny organizátora a jiných osob, které na 
průběhu akce s organizátorem spolupracují. 

(6) Účastník akce prohlašuje, že absolvuje veškerá školení či instruktáže organizované 
organizátorem. 

(7) Účastník akce prohlašuje, že si je vědom toho, že organizátor akce nebo osoby, které na průběhu 
akce s organizátorem spolupracují, neodpovídají za škodu nebo újmu na zdraví nebo majetku 
účastníka. 

(8) Účastník akce prohlašuje, že si je vědom toho, že svou účastí na XTB dává organizátorovi 
svolení ve smyslu § 84 z.č. 89/2012 Sb., k tomu, aby organizátor akce pořizoval zběžné 
dokumentační fotografie a videozáznamy z průběhu závodu XTB a tyto fotografie 
a videozáznamy zveřejnil na internetových stránkách XTB bez dalších identifikačních popisů 
účastníků. V případě, že jakožto účastník, bych po jejich zveřejnění s tímto nesouhlasil nebo 
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bych považoval zveřejnění dané fotografie nebo videozáznamu za nevhodné, mohu požádat 
organizátora akce o jejich odstranění či anonymizaci anebo odvolat své svolení. Organizátorovi 
akce uvedu, kterých přesně fotografií či úseků videozáznamů se má žádost týká, včetně 
upřesnění konkrétní mojí osoby. V souvislosti s tímto poskytnu organizátorovi akce náležitou 
a organizátorem akce oprávněně požadovanou součinnost. Zároveň jakožto účastník beru na 
vědomí, že bude-li mé „svolení“ mnou odvoláno, aniž to odůvodňuje podstatná změna okolností 
nebo jiný rozumný důvod, nahradím jakožto odvolávající škodu z toho vzniklou osobě, které 
jsem svolení udělil, tj. organizátorovi, viz § 87 odst. 2 z.č. 89/2012 Sb. 

 

§ 6.  

Prohlášení organizátora 

(1) Organizátor prohlašuje, že si vyhrazuje právo omezit počet závodníků a upravit vlastní závod 
dle svého zvážení, dle klimatických, bezpečnostních a jiných podmínek. 

(2) Organizátor prohlašuje, že nepřebírá odpovědnost za případné ztráty a krádeže věcí závodníků. 

(3) Organizátor prohlašuje, že nepřijímá žádné protesty a reklamace. 

 

5. OSTATNÍ 
(1) Přenocovat lze ve vlastním stanu na travnatých plochách u přehrady. Nocleh je potřeba nejprve 

nahlásit obsluze Restaurace na přehradě. Stejně tak je možnost ubytování na náměstí v hotelu 
Brušperk http://www.hotelbrusperk.cz/. 

(2) Již k závodu nám bude vyhrávat vyhlášený DJ Brumo (Michal Brumovský), který se nám bude 
starat o super muziku do pozdních nočních hodin. 

 

Příjemnou zábavu přejí organizátoři  XTREME TRIATHLON BRUŠPERK 

 

Za organizátory: 

 
Jan Holanik - jholanik@triathlonbrusperk.cz Tomáš Křížkovský - tomkrizko@seznam.cz 

David Koudelka - koudy @triathlonbrusperk.cz   

 

V Brušperku 5. 4.2019 
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Sponzoři: 

               

Nadace OKD - http://www.nadaceokd.cz/cs 

Město Brušperk - http://www.brusperk-mesto.cz/ 

4 EVER BIKES® - http://www.4ever.cz 

AUSYS informační technologie s.r.o. - http://www.ausys.cz 

extraOBCHOD.cz - http://www.extraobchod.cz 

FUJITSU - http://www.fujitsu.com/cz/ 

 
RUNTO - http://www.runto.eu/cz  

 
BIKE SPORT Ostrava – Elena Vlaškovská - http://www.bikesportostrava.cz 

Red Bull - http://www.redbull.cz/ 

Studio Radana - http://www.studioradana.cz 

 
Alkohol-shop - http://www.alkohol-shop.cz/ 

Bazén Brušperk - http://www.bazenbrusperk.cz/ 

-  
Harmony Club Ostrava - www.harmonyclub.cz 

-  
ONLINE SYSTEM - https://results.onlinesystem.cz/  

ProfiLite - http://www.profilite.cz  

MOJEKOLO.CZ - http://www.mojekolo.cz/  

Řeznictví ANNA UHROVÁ  

Restaurace Na Přehradě - http://www.naprehrade.cz/w3/ 

Květiny FLORIANA 

 
 

MAARMEN s.r.o. - http://www.maarmen.cz/  

Czech triatlon series - http://www.czechtriseries.cz/ 
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Pořadatel a propagační partner: 

VZS ČČK MS Ostrava 

 


