WINTERMAN XTREME TRIATHLON 2022
----- 16.10.2022 05:30 ---Vážíme si Vaší energie a odvahy startovat na jednom z netěžších extrémních triatlonů v Evropě.
Čeká Vás ve třech fázích:
- 9km plavání v temném proudu ledové řeky Labe
- 180km na kole s převýšením téměř 3.500m
- maraton se závěrečným 12km stoupáním na Ještěd.....
Ale hlavně nezapomenutelný zážitek spolu s Vašimi přáteli, či kolegy...

ŠTAFETA RESPEKTUJE V ZÁVODĚ NÁSLEDUJÍCÍ PRAVIDLA:
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Registraci může provést pouze jeden člen týmu, předzávodní RACE BRIEFING je však povinný pro všechny členy týmu, včetně SUPPORTu.

Do depa smí pouze oficiální Support, v supportním žlutém tričku, které
obdržíte při registraci a závodník, který přebírá štafetu. V T1 depu je to
tedy ten, který pojede na kole, v T2 depu je to ten, který poběží.
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Pokud štafeta nemá 4.tého člena týmu jako oficiální Support, role si můžete střídat během závodu mezi sebou, ale povinností je mít neon yellow supportní tričko, které obdržíte při registraci a může podávat Support
vždy jen jedna osoba v jeden moment!
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Startovní číslo, čip a GPS má funkci štafetového kolíku. Startovní číslo
bude umístěno na speciálním triatlonovém pásku, který obdržíte při registraci, v tomto pásku bude umístěna také po celou dobu cyklistiky a běhu
GPS! Předáváte si tedy triatlonový pásek a čip na nohu.
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Předávka v depu T1 probíhá u svého startovního čísla, kde má závodník,
který pojede cyklistickou část umístěno kolo. Na tomto místě čeká cyklista na předávku, po předání může vyrazit z depa.
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V T1 je povinností závodníka vyjmout GPS z vodotěsného pouzdra, které
měl plavec a přesunout GPS do triatlonového závodního pásku se startovním číslem. Je povinností také předat chip z nohy plavce na nohu cyklisty.
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Předávka v depu T2 probíhá kdekoliv uvnitř prostoru depa, nejsou určeny přesné pozice štafet. Běžec smí opustit depo po té co mu byl předám
triatlonová pásek se startovním číslem a GPS a chip na nohu.
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Limit závodu 19hodin, tedy třicet minut po půlnoci.

ŠTAFETA ZA KAŽDÝCH OKOLNOSTÍ RESPEKTUJE
PRAVIDLA, KTERÁ JSOU PLATNÁ PRO JEDNOTLIVCE
A KTERÁ JSOU POPSÁNA V RACE MANUÁLU. PRO ŠTAFETY
PLATÍ STEJNÁ PRAVIDLA A PODMÍNKY PRO PENALTY JAKO
PRO INDIVIDUÁNÍ STARTY A NEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ VYJÍMKY.
PROTO PROSÍM POZORNĚ VŠICHNI ČLENOVÉ ŠTAFETY PŘEČTĚTE RACE MANUÁL.
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V den ceremonie, obdrží všichni členové štafety,
včetně Suportu finisherské tričko na památku s logem Vaší společnosti či klubu, který jste při závodě reprezentovali / popřípadě finisherskou bundu - v případě platby vyššího startovného/.
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Povinností štafety je doběhnout do cíle v plném počtu, tedy 3 závodníci
a Support, nebo pouze 3 závodníci, pokud Support nemají. Členové štafety se mohu přidat na posledních metrech v cílovém kolečku.
Poslední možné parkoviště je na cca. 41km u Chaty Ještědka, kde je cíl.
Po té následuje 1,2km dlouhý úsek běhu v extrémně náročném terénu
vedoucí na vrchol se sběhem dolů do cíle. Tento úsek je nutné absolvovat
se svým Supportem, tedy minimálně 2 lidé. Pokud chtějí absolvovat tento
úsek všichni členové štafety, je to povoleno, pouze kontrole nahlásí, že se
jedná o štafetu.

Každá štafeta, která uhradila startovné ve výši
30.000Kč, resp. 39.000Kč, daruje prostřednictvím
Winterman s.r.o. 30.000Kč do Dětského Kardiocentra Motol.
Každý člen štafety podstupuje absolvováním závodu
vysokému nebezpečí nákazy. Winterman Xtreme Triathlon může vyvolávat závislost. 6 z 10ti startujících se vrací
každý rok :-) A jakmile zvládnete jednu z disciplín, garantujeme Vám, že Vás ty ostatní dvě nenechají chladnými.
				

Budeme se těšit na startu!

