
Přístup do depa – pouze závodníci 

 
Po prezentaci dostanete čip – umístíte si jej na kotník a startovní číslo na gumě 
(tzv.přehazovačku). 
Plavecká část – 450 m – použití neoprenů není omezeno 
Cyklistická část – 30 km 

- Po plavecké části si nasadíte startovní číslo otočené směrem dozadu. 
- z depa se vybíhá s kolem přes koberec (měření mezičasu po plavání) . Na kolo se 

nasedá za bránou do arealu. V žádném případě není povolena jízda na kole v depu! 
Jede se za plného silničního provozu, je proto nutno dodržovat předpisy. Na 
křižovatkách a nebezpečných místech bude pořadatelská služba (ta ovšem nemá 
oprávnění zastavovat vozidla), bude se snažit dopravu regulovat. Během cyklistické 
části je nutné používat cyklistickou přilbu. Jízda v „háku“ je v rámci závodníků 
tolerována. 

- Po výjezdu z plaveckého arealu se po 200 m vjede doprava na cestu (dopravu budou 
řídit pořadatelé) a po dalších 200 m se přijede na stopku (opět budou dopravu řídit 
pořadatelé) a odbočí se opět doprava směrem na Pravčice. Na této cestě je ještě 
v Hulíně zpomalovací retarder a po stranách bývají zaparkovány auta. Pokračuje se 
dvěma tunely pod železniční tratí. Cesta na Pravčice je v dost špatném stavu. Pozor na 
díry. Dalším problémem může být výjezd vozidel stavby (stavba dálnice D1 a 
rychlostní silnice).  Pravčicemi se projíždí bez odbočování – křižuje se hlavní silnice 
(průjezd budou řídit pořadatelé). Z Pravčic se pokračuje na Količin. V Količíně se 
odbočí na hlavní silnici doleva (budou řídit pořadatelé). Pokračuje se do obce Rymice. 
Zde se po příjezdu na hlavní silnici pokračuje doprava směrem na Holešov. Při 
nájezdu na hlavní silnici je připojovací pruh – přesto doporučujeme zvýšenou 
opatrnost (zejména nenajíždět velkým obloukem). Dále se pokračuje až do Holešova. 
Zde se přijede na velkou křižovatku s kostkovým povrchem (Holešov – Prusinovice – 
Bořenovice). Dáte se doleva na Bořenovice (dopravu budou řídit pořadatelé). Mírně 
zvlněnou cestou se přijede do Bořenovic, kde začíná asi 1 km dlouhé mírné stoupání. 
Na začátku tohoto stoupání ještě v Bořenovicích je přes cestu rošt – je nutné jej 
přejíždět šikmo (nebzpečí, že v něm uvízne kolo). Z horizontu kopce následuje sjezd 
do obce Pacetluky zakončený nájezdem na hlavní silnici s odbočkou doleva – na této 
křižovatce budou opět pořadatelé, ale přesto je nutné dbát zvýšené opatrnosti!! 
Z Pacetluk se jede do Roštění mírně vlnitou cestou, projede se po hlavní obcí Roštění 
a pokračuje se směrem na Kostelec. Při vjezdu do Kostelce se na křižovatce odbočuje 
doleva (budou stát pořadatelé). Při příjezdu na hlavní silnici se odbočí doprava – tato 
křižovatka je přehledná, ale opět je nutno dbát zvýšené opatrnosti. Po 300 m se 



odbočuje doleva na Němčice (budou řídit pořadatelé). Po asi 1 km se odbočuje prudce 
doleva na vedlejší silnici na Pravčice. Na tomto místě nebudou pořadatelé je proto 
nutné pokud to neznáte, sledovat šipky na silnici a v žádném případě nepokračovat 
dále na obec Břest!! Povrch cesty do Pravčic není příliš kvalitní. V Pravčicích se na 
hlavní křižovatce odbočuje doprava (budou pořadatelé) a po stejné cestě jako na 
začátku, ale v opačném směru se vracíte zpět do plaveckého areálu. Na této cestě mezi 
Pravčicemi a koupalištěm dbejte zvýšené opatrnosti, protože se budete míjet s cyklisty 
a běžci v obou směrech. Při příjezdu do brány depa seskočíte z kola a depem budete ke 
svému stanovišti dobíhat s kolem. V žádném případě není povolena jízda depem na 
kole. Po odložení kola se vydáte opět přes koberec (bude změřen mezičas po 
cyklistické části) na běžeckou trasu.  

 
Běžecká 

část – 6300 m 

- Startovní číslo si otočíte číslem dopředu 
- Běžecká část je až do obce Pravčice shodná s cyklistickou částí. U místní hospody je 

točna s pergolou, kde bude obrátka a občerstvení. Po stejné trase se vracíte zpět na 
koupaliště, kde bude průběh depem a průběh přes koberec bránou ven z areálu. Cíl je 
v bráně na koberci.  

- Po dokončení závodu vám pořadatelé odeberou čip a startovní číslo. 

 
 
Vyhlášení výsledků bude následovat v co nejkratším termínu po doběhu posledního 
závodníka.  
Pro závodníky je připraveno občerstvení – jídlo (řízek) a nápoj (pivo nebo limo) a tombola 
startovních čísel. 


