
SPORT CLUB Ráječko – TJ Vysočany – obec Vysočany 
 

 

pořádají 
 
 

 

 

 

sobota 21.7.2018    VYSOČANY 
 

Veřejný lidový závod pro dorostenky, dorostence, muže a ženy. 
 

150 m plavání – 8,4 km kolo – 3 km běh 
 

 

Společný start v 11:00 h. 
 

Objemy:      

plavání 150 m 

kolo  8,4 km 

běh 3 km 
 

 

Tento závod je určen všem sportovcům dobrodruhům, 

kteří si chtějí vyzkoušet možná svůj první triatlon, 

bez ohledu na umístění.  

Úspěch a vítězství je dokončit. 
 



 

PROPOZICE PRO JOHNSON CONTROLS  

LIDOVÝ TRIATLON 
 

Pořadatel:    Sport Club Ráječko, TJ  Vysočany, obec Vysočany 

Místo prezentace:    před hasičkou                        

 

Časový rozpis:   

9:30 - 10:30 h     Prezentace na lidový triatlon ,  

                nezapomeňte, že po  prezentaci se musíte přesunout 250 metrů k rybníku. 

10:45  h                                 Rozprava u rybníka a poslední informace pro závodníky.  

11:00 h               Společný start lidového triatlonu.                                        

  

Přihlášky:             Předem nezasílejte, stačí se prezentovat před závodem. 

 

STARTOVNÉ SE PLATÍ AŽ V DEN ZÁVODU 
 

Startovné:           100,-Kč 
   V ceně startovného je zahrnuto občerstvení, uzená klobása, pivo nebo limo. 

Ceny:          věcné   
   

Objemy , popis tratí:  

Plavání  – 150 metrů podél břehu vysočanského rybníka, informace pro neplavce, ve vodě bude 

možnost i stoupnout a jít po dně. Voda musí být při chůzi po prsa, chodec nesmí být rychlejší než plavec. 

 

Kolo – horská kola, trasa se tvoří. 
 

Běh – z depa vyběhnete na běžeckou trať, která vede po silnici, hned po vyběhnutí je občerstvení, stolek 

s pitím a žíňka s vodou. Žíňku namočenou ve vodě si můžete vzít s sebou na trať a zahodit ji libovolně po 

jejím použití. 

 

Stručný popis pro závodníka absolutního amatéra: 
1) Přihlas se včas a na náměstí si přichystej kolo a cyklistickou přilbu do depa. Zároveň i boty  

      na běh, pokud v nich nepoběžíš od rybníka.   

Nenervuj se, o nic nejde.  

2) Odejdi k rybníku a s sebou si vezmi věci na plavání (plavky, brýle) a boty na přezutí, protože  

      od rybníka na náměstí poběžíš (půjdeš).  

Nenervuj se, ostatní se také nenervují.  

3) Startovní číslo se navléká kolem pasu.  

      Při běhu má závodník číslo vepředu, při jízdě na kole je číslo vzadu.                                                                                                                                  

Nenervuj se, to, že se ti chce zvracet a máš strach, je normální. 

 

 
 

Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí! 

Závod proběhne za plného silničního provozu! 

Cyklistická přilba je povinná. 

          www.scrajecko.cz 

http://www.scrajecko.cz/

