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Vysočanský triatlon – 21. ročník 
 

sobota 21.7.2018 
!! Cyklistika na horských kolech !! 
Lidový závod - kategorie podle počtu účastníků 

START v 11:00 h 
 

Jihomoravská TT liga – veřejný závod 

Dorostenci, dorostenky, junioři, juniorky, ženy, veteránky, muži a veteráni. 

START ve 13:30 h 
 

Objemy: 

Lidový závod  (zvláštní propozice)   - plavání 150 m 

         - kolo 8,4 km 

- běh 3 km 
 

Dorostenky, dorostenci, juniorky, junioři, ženy,     - plavání 0,7 km 

Veteránky, muži, veteráni a veteráni nad 50 roků,   - kolo 18 km 

společný start       - běh 5 km 
 

POZOR: 

Lidový závod je samostatný, určen pro absolutní amatéry (příchozí). 

Je pro všechny, kteří si chtějí vyzkoušet triatlon s menším objemem,  

bez ohledu na umístění, stačí pouze dokončit. 

Objem: 150 m plavání – 8,4 km kolo – 3 km běhu nebo chůze. 



 

PROPOZICE NA HLAVNÍ ZÁVOD 
 

Pořadatel:   SC Ráječko, TJ Vysočany, Obec Vysočany 

Místo prezentace:       před hasičkou na náměstí                          

 

Časový rozpis hlavního závodu:                

11:00  - 12:30 h                 

prezentace a uložení věcí do depa pro  (0,7 – 18 – 5 km) 

12:45 h                

rozprava u vody pro  (0,7 –18 –  5km) 

13:30 h                 

start  závodu   

               - dorostenci, dorostenky, junioři, juniorky, ženy, veteránky ,muži, veteráni a veteráni nad 50 roků  

 

Přihlášky: 

Předem nezasílejte, stačí se zaprezentovat před závodem. 

 

STARTOVNÉ SE PLATÍ AŽ V DEN ZÁVODU 

 

Startovné:  Hlavní závod  250,- Kč  (občerstvení v závodě a po něm, tričko)      

 Lidový triatlon 100,-Kč   (občerstvení v závodě a po něm)  

   

Ceny: věcné   

 

Objemy:     

0,7 - 18 – 5 km   

dorostenky, dorostenci,  junioři, juniorky, ženy, veteránky,  muži, veteráni 40-49, veteráni nad 50 

roků, veteráni nad 60 roků 

 

Popis tratí hlavního závodu: 

 

Plavání  

- ve vysočanském rybníce  

- plavou se dva okruhy okolo tří bójek 

- neopreny si zajišťuje každý sám  

- od vody se běží do depa na náměstí asi 200 m, vezměte si obuv na tento přeběh.  

 

Cyklistika  

– pojedeme na horských kolech, trasa se tvoří 

 

Běh  

- asfaltový povrch a 500 m polní cesta 

- běží se 1 okruh ulicemi Vysočan, (5 km) 

- trasa běhu bude značena žlutými šipkami, krizová místa pořadatelé 

- občerstvení (voda, žíňka s vodou) bude 100 m po startu 

 

Ředitel závodu:   Zdeněk Přibyl   kontakt: 728 00 95 95  

Další podrobné informace a historie tohoto závodu na         www.scrajecko.cz 

 

Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí !!! 

Závod proběhne za plného silničního provozu !!! 

Cyklistická přilba je povinná!!! 

http://www.scrajecko.cz/

