
 
 

PROPOZICE ZÁVODU – KAMIL TREFIL 2016 
 
Datum: 16. 7. 2016  
 
Místo konání: Přebuz – Bublava – Tisová a Zelená Hora 
 
Časový harmonogram: 11:30 – 12:00  – Tisová – Matylda - nakládání kol závodníkům,   kteří 

chtějí odvézt kola na Přebuz  
 
 12:15 – 13:15  – Přebuz u rybníka – prezence závodníků, 
  přidělení startovních čísel, seznámení s tratí 
 14:03 – Start závodu 
 16:00 – Vyhlášení vítězů 
 16:30 – Hudba  

Hlídky na stanovištích jsou k dispozici 1 hod a 30 min po projetí 
prvního závodníka !!!! 

Disciplíny: 
Plavání:  150m – přebuzský rybník 
Kolo:  14 km – Rolava, u Červené hájenky najetí na lesní cestu, poté krušnohorskou 

magistrálu, Bublava – odbočka pod odpočívadlem 
Běh: cca 4 km – od odbočky vlevo směr Stříbrná, les-fitstopa, dále směr informační 

tabule Hornické stezky, tisovský hřbitov, Tisová, Zelená Hora - Matylda  
Věkové kategorie: 
zasloužilci:  ročníky 0 – 1966 
muži, ženy:  ročníky 1967 – 2002 
děti:  ročníky 2003 – 2016 
PRAVIDLA: 
Jedná se o HOBBY závod! Žádné oficiální bodování atd. Závodníkům se počítá celkový dosažený 
čas, přičemž v hodnocení mají přednost ti, kteří absolvují všechny disciplíny – z těchto vzejde 
absolutní vítěz.  
Neplavci čekají na doplavání posledního plavce a jeho vyjetí na cyklistickou část – 
bezpodmínečně!! 
Závodníci se mohou přihlásit rovněž do  soutěžních týmů, kde určení způsobu vyhlášení vítězů  
proběhne v rámci závodu a bude stanoveno řídícím výborem závodu. Tým musí obsahovat min. 8 
členů a z toho minimálně 1 člena kategorie ženy a 1 člena kategorie děti. Kapitán týmu nahlásí 
složení a jméno týmu nejpozději do 22.6.2016  na horvat@sk-bublava.com 
 
UPOZORNĚNÍ: 
Závod se jede za běžného silničního provozu a neopravňuje závodníky porušovat pravidla  
silničního provozu! 
STARTOVNÉ 
150,- Kč dospělí, 50,- Kč děti. Platí se v den závodu při prezenci. 
V ceně startovného pivečko (pro dospěláky) nealko nápoje, tatranka a tričko s logem závodu. 
PROTESTY 
Řeší p. Horvát po skončení závodu – individuálně. Nevratný poplatek – 300,- Kč / protest ☺ 
DOPORUČENÁ / POVINNÁ VÝBAVA 
Pro cyklistickou část přilba a eventuelně chrániče. Pro dětskou kategorii je přilba povinná, jinak 
závodník nebude připuštěn k závodu. Závodníci soutěží na vlastní nebezpečí. Cykločást je vhodná 
pro MTB a Trekking kola – převážnou část trasy tvoří lesní cesty a šotolina. 
REGISTRACE 
Možná zde: http://www.sk-bublava.com (do naplnění kapacity závodu = 100 závodníků) 
 
KONTAKTY 
Petr Horvát – horvat@sk-bublava.com, tel: 777 990 826 


