
DŘEVĚNÝ MUŽ – JUBILEJNÍ 30. ROČNÍK 2012                                                                  
pořádají horolezci z Mnichova Hradiště

Datum konání : sobota 23.6. 2012
Prezence: od 7:30 hod. na startu u malého písečáku v Ploukonicích
Start: 8:00 hod.
Startovné: 200,- Kč

ORANIZACE TRIATLONU:
Plavání : start v 8:00 hodin, délka 1 km, velký písečák v Příšovicích (Ploukonicích)
Cyklistika: délka trati  108 km. Nájezd na okruh: od písečáku do Ploukonic, na křižovatce doprava do Doubravy. Dále 
doleva směr Žďár. Na konci Doubravy na okruh. Okruh se jede obcemi Žďár – Žehrov (za ním v lese doprava) - Zakopaná -  
Branžež - Kněžmost (doprava) – Boseň (mírně vpravo) - Zásadka (vlevo) - Dneboh - Olšina – rybník Žabakor (na státní  
silnici vpravo) a po 500 m vpravo do Doubravy. Okruh se jede čtyřikrát.
Po ukončení čtvrtého okruhu se ve Žďáru odbočí vpravo do Příhraz. Cíl je v autokempu Příhrazy. Trasa je značena šipkami 
na silnici.
CYKLISTICKÁ PŘILBA JE POVINNÁ!
Běh:  Délka trati 12,5 km. Běží se po žluté turistické značce z autokempu Příhrazy do Žehrova, Skokov a dále údolím  
Žehrovky až na rozcestí pod Vyskeří (odbočka na Dobšice), kde je otáčka a zpět do Příhraz. 
Občerstvovací stanice je na 3. a 9. kilometru.
Měření času: Každá disciplína je měřena samostatně a zároveň je měřen celkový čas triatlonu. Časový limit je 10 
hodin.

Akci bereme jako hezký den strávený sportem, proto neděláme oficiální vyhlášení výsledků. Každý 
účastník sportuje na vlastní nebezpečí a od pořadatelů obdrží diplom, tričko, čaj, pivo, občerstvení 

v cíli a samolepku. Výsledné časy budou průběžně zapisovány do výsledkové listiny.

Naši sponzoři:
město Mnichovo Hradiště, ROMAN VIŠNOVSKÝ, CYKLOSERVIS KAFKA, KIWI SVĚT MAP A  

PRŮVODCŮ, OLDŘICH JANDÍK, RYHOTERM, KAREL POHANKA, FOTO VOPAT, PROFSVAR, TRUKO,  
Šťáva - MAMMUT, PIVOVAR SVIJANY, DENTANELA s.r.o., J. C. BARTÁK, HOLAS CONSORCIUM,  

AUTO COMERCIA s.r.o., KAREL ŘEHÁK, HLS CZECH s.r.o., ROCK PILLARS, Nev-Dama

Přejeme vám všem hezký den.
Organizační tým


