
 

 
Časový program:  

 

 sobota 3.8. 2019 
 

 

 

14.00 – 15.00  seznámení s tratí cyklistiky (EPJ) 

17.00 – 18.00 předzávodní briefing pro účastníky EPJ – povinný  

18.00 – 20.00 prezentace EPJ – Hotel Palcát (i-point) 

18.00 – 20.00 Pasta Party (Hotel Palcát) – pro účastníky EPJ 

18.00 – 20.30 Registrace do Charitativního nočního běhu 

20.00 Zahájení Táborského triatlonového festivalu 

21.00 START – Charitativní noční běh 

21.50 Vyhlášení výsledků Charitativního nočního běhu 

 neděle 4.8. 2019 

07.00 – 08.35    prezentace předem přihlášených (všechny žákovské kategorie)  

08.15 – 08.45 uložení materiálu do depa (všechny žákovské kategorie) 

08.50  rozprava u startu plavání (žáci 8-9, 10-11 let) 

09.00 START – žáci a žačky 8-9 let  

09.15 START – žáci a žačky 10-11 let 

10.00 – 12.00  prezentace všech předem přihlášených (mimo žákovské kategorie) 

09.30  rozprava - u startu plavání (žactvo mladší, starší 12-13, 14-15 let)  

09.35  START – žáci mladší  12-13 let 

09.37 START – žačky mladší  12-13 let 

10.15 START – žáci starší 14-15 let 

10.17 START – žačky starší 14-15 let   

11.05 – 11.30  vyzvednutí materiálu z depa (žákovské kategorie) 

11.30  slavnostní vyhlášení výsledků (žákovské kategorie) 

11.00 – 15.30 EPJ Athletes lounge otevřeno – Junioři  

11.30 – 12.00  uložení materiálu do depa – Junioři (EPJ)  

11.45 – 12.15  rozplavání – Junioři (EPJ) 

12.15 seřazení závodníků – Junioři (EPJ)  

12.20 uvedení závodníků – Junioři (EPJ) 

12.25 START – EPJ  Junioři 

12.40 – 15.30 EPJ Athletes lounge otevřeno – Juniorky 

13.10 – 13.30  uložení materiálu do depa – Juniorky (EPJ)  

13.20 – 13.45  rozplavání – Juniorky (EPJ) 

13.45 seřazení závodníků – Juniorky (EPJ)  

13.50 uvedení závodníků – Juniorky (EPJ) 

13.55 START – EPJ  juniorky 

15.00 – 15.30 vyzvednutí materiálu z depa (EPJ) 

15.30 slavnostní vyhlášení výsledků (EPJ) 

15.35 – 16.20  uložení materiálu do depa (všechny kategorie) 

16.20 rozprava na nám. T.G.M. (všechny kategorie) 

16.55 uvedení závodníků u startu plavání - mužské kategorie 

17.00 START – všechny mužské kategorie 

17.01 uvedení závodníků u startu plavání - ženské kategorie 

17.05 START – všechny ženské kategorie 

18.30 – 19.00  vyzvednutí materiálu z depa 

18.45 slavnostní vyhlášení výsledků (všechny kategorie) 

 


