
TriTAJCHlon 
3. ročník 

28.8.2021  
 
Milí priatelia triatlonu, srdečne Vás 
pozývame na naše podujatie. 
 
Z poverenia Slovenskej triatlonovej únie – 
Majstrovstvá SR žiakov v triatlone, a Slovenský 
pohár v triatlone všetkých vekových kategórií.  
 
 

ORGANIZÁTOR: OZ TajchŠport 

DÁTUM: 28.8.2021- sobota 

MIESTO KONANIA: Tajch pri Novej Bani; GPS 48,454°; 18,638° 

RIADITEĽ PODUJATIA: Peter Gajdoš, 0908 719 904; piper@piper.sk 

HLAVNÝ ROZHODCA:  Ján Rudolphi 

TECHNICKÝ DELEGÁT:  Anikó Ozoráková  

WEB:  TriTAJCHlon 

PRIHLÁŠKY: on-line na STÚ, najneskôr do 24.8.2021 do 12:00. 

ODHLÁŠKY: on-line na STÚ,  do 24.8.2021 do 12:00. Štartovné bude presunuté na ďalší 

ročník nášho podujatia. 

 
KATEGÓRIE /OBJEMY: 

Kategória                            Vek Rok nar. Súťaž 

Nádeje C chlapci / dievčatá   do   7   ÷ 2014 25m plávanie – 500m bicykel-  125m beh 

Nádeje B chlapci / dievčatá   8 ÷ 9 2013 ÷ 2012 50m plávanie – 1,5km bicykel-  250m beh 

Nádeje A chlapci / dievčatá  10 ÷ 11 2011 ÷ 2010 100m plávanie – 3km bicykel-  500m beh 

Mladší žiaci / žiačky  12 ÷ 13 2009 ÷ 2008 200m plávanie – 6km bicykel-  1km beh 

Starší žiaci / žiačky  14 ÷ 15 2007 ÷ 2006 400m plávanie – 10km bicykel-  2km beh 

Dorastenci, Dorastenky  16 ÷ 17 2005 ÷ 2004 750m plávanie – 20km bicykel-  5km beh 

Juniori, Juniorky  18 ÷ 19 2003 ÷ 2002 750m plávanie – 20km bicykel-  5km beh 

Age Group 20+ muži 20 ÷ 29 2001 ÷ 1992 750m plávanie – 20km bicykel-  5km beh 

Age Group 30+ muži 30 ÷ 34 1991 ÷ 1987 750m plávanie – 20km bicykel-  5km beh 

Age Group 35+ muži 35 ÷ 39 1986 ÷ 1982 750m plávanie – 20km bicykel-  5km beh 

Age Group 40+ muži 40 ÷ 44 1981 ÷ 1977 750m plávanie – 20km bicykel-  5km beh 

Age Group 45+ muži 45 ÷ 49 1976 ÷ 1972 750m plávanie – 20km bicykel-  5km beh 

Age Group 50+ muži 50 ÷ 54 1971 ÷ 1967 750m plávanie – 20km bicykel-  5km beh 

Age Group 55+ muži 55 ÷ 59 1966 ÷ 1962 750m plávanie – 20km bicykel-  5km beh 

Age Group 60+ muži 60 a st. 1961 ÷   750m plávanie – 20km bicykel-  5km beh 

Age Group 20+ ženy 20 ÷ 29 2001 ÷ 1992 750m plávanie – 20km bicykel-  5km beh 

Age Group 30+ ženy 30 ÷ 39 1991 ÷ 1982 750m plávanie – 20km bicykel-  5km beh 

Age Group 40+ ženy 40 ÷ 49 1981 ÷ 1972 750m plávanie – 20km bicykel-  5km beh 

Age Group 50+ ženy 50 ÷ 59 1971 ÷ 1962 750m plávanie – 20km bicykel-  5km beh 

Age Group 60+ ženy 60 a st. 1961 ÷   750m plávanie – 20km bicykel-  5km beh 

OPEN Muži 16 a st. 2005 a st. 400m plávanie – 10km bicykel-  2km beh 

OPEN Ženy 16 a st 2005 a st 400m plávanie – 10km bicykel-  2km beh 

 

https://www.tritajchlon.piper.sk/
https://triathlon.services.maind.sk/ords/f?p=101:18
https://triathlon.services.maind.sk/ords/f?p=101:18


 

ŠTARTOVNÉ:  Na účet organizátora SK74 8330 0000 0020 0172 8203, VS: DDMMRRRR, 
do poznámky uviesť meno + kategóriu. 
 
 

 ZVÝHODNENÉ 
ŠTARTOVNÉ 

(do 14.8.) 

ZÁKLADNÉ 
ŠTARTOVNÉ  

(po 14.8.) 

Nádeje A/B/C 0€ 5€ 

Ml. a St. žiaci 0€ 5€ 

Šprint triatlon + OPEN 20€ 30€ 

 
 

CENY: 

 
Absolútne poradie muži: 300€- 200€- 150€- 100€- 75€- 50€- 25€ 
Absolútne poradie ženy: 300€- 200€- 150€- 100€- 75€ 
Spolu 1725€. 
V ostatných kategóriách vecné ceny a trofeje pre prvých troch pretekárov. 

 
 
ŠTARTOVNÝ BALÍČEK: 
 
Pre všetky kategórie prihlásených do 14.8. bude obsahovať race bag, multifunkčnú šatku,  
plaveckú čiapku, čip, lístok na jedlo a nápoj. V plaveckej čiapke poskytnutej organizátorom je 
pretekár povinný absolvovať plaveckú časť. Pre pretekárov prihlásených po 14.8. organizátor 
nezaručuje dodanie race bagu a multifunkčnej šatky. 
 

OBČERSTVENIE: Občerstvenie je v cene štartovného. 
 

MAPY TRATÍ:   TriTAJCHlon 
 

ĎALŠIE INFORMÁCIE: 

Možnosti ubytovania  

www.penziontajch.sk 
www.ubytovanie-tajch.sk 

   www.banskydvor.sk 
   www.hotelhron.sk 

  

https://www.tritajchlon.piper.sk/


 
ČASOVÝ HARMONOGRAM: 
 

ŠPRINT 

7:30 ÷ 9:00 prezentácia pre šprint  
8:30 ÷ 9:10 otvorené depo pre šprint 
9:15 poučenie, výklad tratí, predstavenie pretekárov  
9:25 ŠTART Šprint triatlon 750m – 20km – 5km/ kategórie Muži nad 40r. + všetky kategórie 
Ženy 
10:30 ŠTART Šprint triatlon 750m – 20km – 5km/ kategórie Muži do 39r. 
11:00 ÷ 11:45 odobratie bicyklov z depa  
12:15 Slávnostný ceremoniál dekorovania víťazov a vyhlásenie výsledkov. 

 
 

NÁDEJE 

9:30 ÷ 12:30 prezentácia pre Nádeje A/B/C 
12:00 ÷ 13:00 otvorené depo pre Nádeje A/B/C 
13:20 poučenie, výklad tratí, predstavenie pretekárov  
13:30 ŠTART Nádeje A chlapci/dievčatá 
13:50 ŠTART Nádeje B chlapci/dievčatá 
14:00 ŠTART Nádeje C chlapci/dievčatá 
14:35 ÷ 16:00 odobratie bicyklov z depa 
16:00 Slávnostný ceremoniál dekorovania víťazov a vyhlásenie výsledkov. 
 
 

MLADŠÍ, STARŠÍ ŽIACI/ŽIAČKY a OPEN 

9:30 ÷ 13:15 prezentácia pre kategóriu MLADŠÍ a STARŠÍ ŽIACI/ŽIAČKY 
13:00 ÷ 13:30 otvorené depo pre kategóriu MLADŠÍ a STARŠÍ ŽIACI/ŽIAČKY 
14:10 poučenie, výklad tratí, predstavenie pretekárov- starší žiaci/ky 
14:20 ŠTART STARŠÍ ŽIACI/ŽIAČKY + OPEN Muži/ Ženy 
15:00 poučenie, výklad tratí, predstavenie pretekárov- mladší žiaci/ky 
15:10 ŠTART MLADŠÍ ŽIACI/ŽIAČKY 
15:00 ÷ 16:00 odobratie bicyklov z depa  
16:00 Slávnostný ceremoniál dekorovania víťazov a vyhlásenie výsledkov. 

 
 
  



USTANOVENIE: 

Podujatie sa koná podľa platných pravidiel STÚ a týchto propozícií. Prihlásením sa na 

podujatie každý účastník berie na vedomie, že sa pretekov zúčastňuje na vlastné riziko a 

vlastnú zodpovednosť, oboznámil sa s pravidlami STÚ a propozíciami pretekov, je zdravý, 

absolvoval potrebnú lekársku prehliadku, dáva svoj neodvolateľný súhlas na zverejnenie 

obrazovej a zvukovej dokumentácie (fotografie a videozáznam) z podujatia, na ktorých je 

zachytený a zároveň súhlasí s ich využitím na marketingové účely organizátora podujatia a 

jeho partnerov. 

Každý účastník podujatia je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky a riadiť sa 

pokynmi polície a usporiadateľov podujatia. 

Pretekár súhlasí s časovým harmonogramom pretekov, ktoré sú uvedené v propozíciách. Ak 

sa pretekár umiestni na stupňoch víťazov a nezúčastní sa slávnostného vyhodnotenia 

pretekov, stráca nárok na finančnú (príp. vecnú cenu). 

Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s 

cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo nutných technických zmien oproti propozíciám podujatia z 

dôvodu nepredvídateľných okolností. 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu propozícií v prípade dohody s technickým 

delegátom a hlavným rozhodcom podujatia. 

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlasím so spracúvaním 

osobných údajov za účelom spracovania svojich osobných údajov pre účely vedenia 

evidencie účastníkov podujatia organizátorom a sprostredkovateľom zabezpečujúcim 

prihlasovanie a spracovanie výsledkov podujatia. Taktiež vyhlasujem, že pravdivo uvádzam 

svoje vlastné osobné údaje, alebo údaje osoby, ktorá mi k uvedeniu údajov dala písomný 

súhlas, alebo osoby, ktorej som zákonným zástupcom. 

Organizátor prehlasuje, že v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o ukončenie 

spracúvania údajov, budú jej osobné údaje vymazané v lehote 30 dní od doručenia 

odvolania súhlasu. Pri zasielaní noviniek prostredníctvom elektronickej pošty je možné 

súhlas odvolať aj elektronicky a to kliknutím na odhlásenie sa, ktoré sa nachádza v tele 

správy. 

Zoznámil/a som sa a súhlasím s poučením o spracovaní osobných údajov. 

  



Podujatie podporili 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 


