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Show & Legal Triathlon

IRONie AN

Plavání
Místem pro plavecký úsek byl zvolen rybník Paøezáè, 
který jistì všichni dobøe známe z dìtských let.
Tentokrát zde však nebude prostor pro letní dovádìní,
topení dìvèat, lízání zmrzliny, ale probìhne zde první
èást triathlonu.
Plavecký úsek - 300m
START: Pláž 
- okruh bude vyznaèen bojkami. 
Pro zdolání plaveckého úseku mùže být zvolen
libovolný zpùsob (nejsou povolena žádná nadnášedla,
dìtské rukávky, kroužky, vesty, ploutve a podobnì). 

Kolo
Okolí Humpolce máme všichni rádi. Proto byla i tato 
èást triathlonu situována do tìchto míst. Start bude
na pláži rybníka Paøezáè, ihned po doplavbì
bude následovat okruh Plaèkov - smìr Kamenice, 
odboèí se smìr na Stonetown a po zelené znaèce 
lesem do Mikulášova. Z Mikulášova polem a lesem 
do Vìtrného Jeníkova, následnì smìr Zbinohy-
Skorkov-Herálec-Kamenice a zpìt do Plaèkova k rybníku
Tato trasa byla vybrána zámìrnì, aby nebyli 
zvýhodnìni nebo naopak znevýhodnìni majitelé 
horských kol. Tra� je také zajímavá tím, že vede pøes
tøi okresy: Okres Pelhøimov, Okres Havlíèkùv Brod a
Okres Jihlava.
Cyklistický úsek - 25km
START: Pláž rybníka Paøezáè 

Bìh
Pro Vás všechny, kteøí se dostanete až k této poslední 
disciplínì a budete mít dostatek sil, je pro Vás pøipraven
závìreèný bìh. Start - pláž rybníka Paøezáè, následnì
podél hráze do leva a do kopce, smìr Jihlavský kopec,
pìknì až nahoru k hájovnì, zde bude kontrolní bod a
pobìží se zpìt na pláž k rybníku Paøezáè k místu 
startu, kde bude i cíl
Bìžecký úsek - 2,5km
START: Hráz rybníka Paøezáè 

Datum konání:

Závazné pøihlášky: 

Startovné:

Presentace:

Místo startu:

Start:

Ceny: 

Slavnostní zakonèení:

V cenì startovného je zahrnuto:

KONTAKT:

 - Sobota 1. srpna 2009

- vyplnit pøedtištìnou pøihlášku a odevzdat na Terásce u Packy obsluze
- pøípadnì je možné pøihlášku odevzdat na místì konání akce v dobì presentace 
- pøípadnì je možné se pøihlásit telefonicky, minimálnì 3 dny pøed startem ( kontakt 774 509 750 ) 

 200 Kè-uhradit spolu s vyplnìnou pøihláškou,pøípadnì na místì v dobì presentace 

 Pláž rybníka Paøezáè, Sobota 1. srpna v 14.00 hodin

 - Pláž rybníka Paøezáè

 - Sobota 1. srpna v 15.00 hodin !!!

- první tøi - pohár + vìcné ceny
- každý z úèastníkù obdrží vìcnou cenu

 - Sobota 1. srpna 2009 od 19.30 hodin na Terásce u Packy. 

 1 porce grilované krkovièky + 4 piva  

 
Michal Marek 774 509 750
David Marek 777 335 342
                  

Partneøi akce:Partneøi akce:
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