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IV. ROČNÍK 
TŘEBÍČSKÉHO

VYTRVALOSTNÍHO POHÁRU
Přihlášky a propozice závodu najdete na triatlon-trebic.cz

BĚH na Hrádku
DDM Hrádek

9. 4. v 10:30
Tratě závodu: 
6,6 km / 4,4 km / 2,2 km / 1,5 km
/ 1,2 km / 850 m / 360 m děti

AQUATLON
bazén Laguna, 
atletický stadion 
TJ Spartak Třebíč

23. 4. v 14:15
Tratě závodu: 0,4 km - 5 km 
+ kategorie pro děti

CROSS-COUNTRY 
kolem Mařenky
obec Předín, hora Mařenka

7. 5. v 10:30
Tratě závodu:  12 km / 24 km 
+ kategorie pro děti

DUATLON
obec Kamenná

14. 5. v 9:30
Tratě závodu: 
5 km - 18 km - 2,5 km 
+ kategorie pro děti

TŘEBÍČSKÝ 
TRIATLON
areál rybníku 
Kuchyňka

4. 6. v 9:30
Tratě závodu: 
0,75 km - 19 km - 4,5 km 
+ kategorie pro děti

ČASOVKA 
na Jelení hlavu
baseballové hřiště u Zámiše

11. 6. v 11:15
Tratě závodu: 
6,8 km + kategorie pro děti

BĚH NA HRÁDKU
Sobota 9. 4. 2016 v 9:00

Závod je součástí 
třebíčského 
vytrvalostního 
poháru McRAI Cup 
2016 a Třebíčského 
běžeckého poháru 2016.

Místo:
Bývalý DDM Hrádek v Třebíči, 

vedle ZŠ Týnská.

Pořadatel:
Spirálka z.s., oddíl triatlonu 

TJ Spartak Třebíč a fi rma 

McRAI.

Prezentace:
Od 9:00 – 12:00 hod. 

v ZŠ Týnská.

Kategorie a časový harmonogram:

10:30 benjamínci
 6 let a mladší (2010 a ml.) 

360 m
10:50 mladší žáci, žákyně I.
 7–9 let (2007-2009) 

850 m
11:10 mladší žáci, žákyně II.
 10–11 let (2005-2006) 

1 200 m
11:10 starší žáci, žákyně I.
 12-13 let (2003-2004) 

1 200 m
11:30 starší žáci, žákyně II.
 14-15 let (2001-2002) 

1 500 m
12:30 dorost
 16–17 let (1999-2000) 

2 200 m
12:30 muži A
 18–39 let (1977-1998)
 6 600 m
12:30 muži B
 40–49 let (1967-1976)
 6 600 m

12:30 muži C
 50–59 let (1957-1966)
 6 600 m
12:30 muži D
 60–70 let (1947-1956)
 6 600 m
12:30 muži E
 70 let a starší (1946 a st.)
 4 400 m
12:30 ženy A
 18–34 let (1982-1998)
 4 400 m
12:30 ženy B
 35–44 let (1972-1981)
 4 400 m
12:30 ženy C
 45 let a starší (1971 

a starší)
 4 400 m
 Rodinný tým
 1 rodič + 1 dítě

www.triatlon-trebic.cz

časy dle 
složení 
teamu
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Vytrvalostní pohár McRA I CUP
již čtvrtým rokem!

Využij výhodné registrace!

McRA I CUP 2016 se blíží! Od-
startuje ho 9. dubna oblíbený Běh 
na Hrádku. Dalších pět závodů je 
stanoveno do následujících dvou 
měsíců, chybět nebude Aquatlon, 
který proběhne v plaveckém areá-
lu Laguna v Třebíči, květnové Cro-
ss Country,  závod horských kol na 
horu Mařenku, ani Duatlon v obci 
Kamenná. V červnu se můžete těšit 
na Triatlon a 11. června na Časov-
ku, po jejím skončení budou již tra-

dičně vyhlášeny výsledky celého 
poháru. 

Série závodů je určena pro širokou 
veřejnost, vypsány jsou i kategorie 
pro nejmenší děti a nově můžete 
závodit v kategorii „Rodinné týmy“. 

Podrobné informace o McRA I 
CUPu najdete na webu triatlon-tre-
bic.cz, kde lze do 15. března využít i 
možnost zvýhodněné registrace do 
všech závodů. A pro děti do 17 let 
je startovné zdarma!


