
*) Účastníci mladší 18 let věku musejí mít zákonného zástupce, který potvrdí při prezentaci svou zodpovědnost za svého svěřence, v případě nepřítomnosti 
nebude závodník prezentován! 
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Datum:  sobota 25. června 2022 
Statut:   Terénní triatlon, Xterra 
Čas startu:  13:00 
Místo:    Výrovský rybník - osada Výrov u Kladrub  
Pořadatel:    Sdružení vytrvalců Stříbro s podporou města Kladruby  
Ředitel závodu:  Jan Hora  
Ceny:  Originální medaile a suvenýr pro každého účastníka, věcné ceny, účastnický diplom, 

pohár starostky města Kladruby pro celkového vítěze a vítězku 
Kontaktní osoby:  Jan Hora, hora.stribro@seznam.cz, 606 445 757  
   Jiří Trávníček, jirka.trava@gmail.com, 724 359 779 
Kategorie    
KRÁTKÁ TRAŤ:    
Muži   15 a více let *) 
Ženy   15 a více let *) 
DLOUHÁ TRAŤ:  
Ženy A  15 – 39 let *) 
Ženy B  40 - 49 let 
Ženy C  50 a více let 
Muži A    15 – 29 let *) 
Muži B    30 – 39 let 
Veteráni A  40 – 49 let 
Veteráni B  50 – 59 let 
Veteráni C  60 a více let 
Štafety (muži, ženy, smíšené, libovolně 2 nebo 3 členové, střídání dle vlastního uvážení) 
 

Prezentace a přihlášky:  
Předem přes formulář dostupný z www.svstribro.cz nebo e-mailem na: jirka.trava@gmail.com, nebo v den 
závodu v místě prezentace v depu. 
Pro přihlášení předem uvádějte prosím: Jméno, Příjmení, ročník narození, bydliště, příp. sportovní klub 
Startovné jednotlivci: 250,- Kč předem (do středy 22.06.2022), 350,- Kč na místě 
Startovné štafety: 400,- Kč předem (do středy 22.06.2022), 600,- Kč na místě (cena za celou štafetu) 
číslo účtu: 250531955/0300, do poznámky uveď svoje jméno 
 

KRÁTKÁ TRAŤ (může se přihlásit každý, kdo nechce absolvovat plnou distanci):  
1. plavání – 1 okruh 1x300m = 300m - rybník Výrov  
2. kolo (horské/trekové) – 2 okruhy 2x11km = 22km /polní, lesní cesty v okolí Výrovské osady  
3. běh – 1 okruh 6,5 km – převážně lesní cesty. 

 

DLOUHÁ TRAŤ:  
1. plavání – 2 okruhy 2x300m = 600m - rybník Výrov  
2. kolo (horské/trekové) – 3 okruhy 3x11km = 33km /polní, lesní cesty v okolí Výrovské osady  
3. běh – 1 okruh 9,5 km – převážně lesní cesty vyjma 500m po silnici v obci Brod u Stříbra (za plného 

silničního provozu) 
 

Technická ustanovení: 
Závod se jede a běží za plného silničního provozu, proto jsou všichni účastníci povinni dodržovat pravidla 
silničního provozu dle platné legislativy. Všichni účastníci při prezentaci svým podpisem stvrzují, že se 
účastní závodu na vlastní nebezpečí, v duchu „fair play“.  
 

CYKLISTICKÁ PŘILBA JE POVINNÁ, BEZ PŘILBY BUDE ZÁVODNÍK VYLOUČEN ZE ZÁVODU!!! 


