Přátelé, kamarádi,
14.7.2018 budete mít možnost zúročit vaši celoroční tréninkovou dřinu a poměřit síly na 6-tém
ročníku triatlonového klání ve Zdětíně.
Abychom vám byli schopni zajistit potřebný servis a komfort a sami si akci také užít zasílám několik
organizačních informací:
Začátek plavecké části /té první/ bude letos v krytém bazénu ve Vyškově a první "rozplavby" startují
od 9 hod. /to je pro ty, kteří se rozhodnou do Vyškova se dopravit "na vlastní triko". Sraz před
bazénem 8.45 hod.
Pro ty, kteří se chystají využít pro dopravu sebe a kola naší dopravy, je sraz ve Zdětíně za sokolovnou
v 7.30. K tomuto bodu potřebuji znát přesný počet osob, kol, kteří žádají dopravu, ale také možných
volných kapacit, kterými někteří z vás budou disponovat /např. je přiveze manželka, nebo milenec,
který se neúčastní sportovní části a mohou nám volnými místy v autech pomoci dopravit všech 45 !!!
závodníků do Vyškova.
Kola budou naložena do nákladních vozů a na přívěsné vozíky se stojany.
Současně žádáme o nahlášení případných pomocníků organizátorům /pro např. počítání bazénů,
hlídání kol před bazénem atd./
Pro letošní rok se organizační výbor rozhodl nejen pro změnu místa pro plaveckou část, ale I o úpravu
kategorií. Bude jen jedna! Samozřejmě evidujeme jisté rozdíly mezi ženami a muži a počítáme I s
kategorií čistě cyklistickou.
Předběžná cyklotrasa je tedy Vyškov-Rychtářov-Studnice-Otinoves-Niva-Protivanov-Buková-LipováJednov-Runářov-Konice-Budětsko-Nová Ves-Laškov Kandia-Pěnčín-Čechy p/K-Služín-Lutotín-BíloviceLešany-Zdětín. Trasa bude jako každý rok řádně značena. Není nutné si ji pamatovat.
Pro účast v závodě je povinná cyklistická přilba a mobilní telefon během cyklo-části sebou.
Pokud budete mít jakékoli dotazy, neváhejte mě kontaktovat.

Budeme se na vás těšit a věřím, že I letos si to pěkně užijeme
/Pozor- samotným závodem to u nás nekončí/
Tomáš Kučera a kolektiv
Montáže Kučera s.r.o.
Za Drahou 4355/1
798 11, Prostějov
IČO: 27711528
mobil: 602 760 451
tel/fax: 582 333 336
e-mail: kucera@montazekucera.cz
web: www.montazekucera.cz

