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Třetí ročník vytrvalostního pohá-
ru McRA I CUP se blíží, odstartu-
je ho již 19. dubna oblíbený Běh na 
Hrádku. V průběhu dvou měsíců 
bude následovat dalších pět závodů, 
chybět nebude Aquatlon, který pro-
běhne v plaveckém areálu Laguna, 
květnový duatlon v obci Kamenná, 
ani Cross Country,  závod horských 
kol na horu Mařenku. Právě Cross 
Country, novinka loňského ročníku, 
byla jednou z nejoblíbenějších akcí 
poháru vůbec, doufáme, že i letos 
se můžeme těšit jak na velký počet 

závodníků, tak i na skvělou atmo-
sféru, která toto sportovní setká-
ní, pořádané v okolí nejvyšší hory 
okresu Třebíč, provázela. Vyhláše-
ní výsledků celého poháru proběh-
ne v sobotu 13. června, po skon-
čení Časovky na Jelení hlavu. Série 
závodů je určena pro širokou veřej-
nost, vypsány jsou i kategorie pro 
nejmenší děti. Podrobné informace 
o McRA I CUPu najdou zájemci na 
webu triatlon-trebic.cz, kde lze do 
31. března využít i možnost zvýhod-
něné registrace do všech závodů.

Pozvánka na Běh na Hrádku
Třetí ročník vytrvalostního pohá-

ru McRA I CUP otevře již tradičně 
v neděli 19. dubna Běh na Hrádku, 
který je určen pro širokou veřejnost, 
závodníky, rekreační běžce a děti, 
vypsána je i kategorie pro benjamín-
ky do 6 let. 

Oblíbený závod proběhne v maleb-
ném prostředí v okolí třebíčského 
Hrádku a přilehlého Vodovodního 
rybníka, připravena je řada tratí, nej-
kratší o délce pouhých 360 metrů je 
určena pro nejmenší závodníky, pro 
žákovské kategorie jsou připrave-
ny tratě dlouhé 850 – 1 500 metrů, 

ženy prověří okruh dlouhý téměř 4,5 
kilometru. 

Nejdelší vypsanou trať, která měří 
6.600 metrů, poběží již tradičně 
muži, kteří budou letos závodit v 
pěti kategoriích. 

Přihlášky lze podat přímo na místě 
v den konání závodu, nebo prostřed-
nictvím webu triatlon-trebic.cz, kde 
naleznete veškeré informace, které se 
Běhu na Hrádku týkají. Děti do 17ti 
let mají startovné zdarma.

Těšíme se na všechny příznivce 
běhání, na ty nejmenší zvlášť! Tým 
McRA I CUPu.

McRA I CUP se blíží, 
registrujte se včas!
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