
Vážení občané,

český spolek outdoorového sportu a obec Lazinov siVás dovolují pozvat na závod Mistrovství světa

v dlouhém kvadriatlonu. Závod bude současně i otevřeným Mistrovstvím české republiky v

dlouhém kvadriatlonu jednotlivců a štafet. Závod se uskuteční v sobotu 3,6.20t7 v Lazinově, na

přehradě Křetínka. Závodit se bude v následujících disciplínách: 4km - plavání, 90km - jízda na kole,

20km -jízda na kaiaku,20km - běh.

V pátek 2.6.2oL7 v 19,15hod budou závodníci oficiáIně přivítání v lazinovské zátoce před

zahájením mistrovství světa a bude jim proveden výklad jednotlivých tratí kvadriatIonu. V

19,30hod začne uvítací diskotéka, k tanci bude hrát Dj Klimix.

V sobotu 3.6.20L7 v 8,15 hod se uskuteční start závodu kvadriatlonu v lazinovské zátoce první

disciplíny plavání na 4km. Bude se plavat ieden 4km okruh s otočkou u jachtinku TJ soKoL
LETOVICE.

Po dokončení pIavání závodníci nasednou v zátoce na kola a vydají se na cykIistický okruh Lazinov-

Křetín-Vranová-Letovice, kde otočka bude u hráze přehrady Křetínka a délka okruhu je 12,850km.

Celkem pojedou závodníci 7 okruhů. občerstvovací stanice pro závodníky bude v centru obce

Lazinov. V době konání cyklistické části bude uzavřena pro veškerý provoz silnice Letovice-

Vranová-Křetín- Lazinov po dob@Ł1"3_,!9Ł9* l
Po dokončení cyklistické části přijedou závodníci do lazinovské zátoky, kde nasednou na kajak a

vydají se na 5 okruhů x 4km.okruh je stejný jako při plavání. Závodník musí po každém okruhu

vylézt z kajaku na břeh a občerstvit se a následně pokračovatvjízdě na kajaku.

Po dokončení jízdv na kajaku závodnícivyběhnou z lazinovské zátoky na čtyřipětikilometrové

běžecké okruhy po místní komunikaci Lazinov-Mezŕíčko, kde bude otočka a poběží po stejné trase

do Lazinova. Po dokončení čtvrtého okruhu a tím celého závodu doběhnou závodníci do cíle, který

bude v lazinovské zátoce. oěekávané doběhnutí prvních závodníků ję 19,-3-9!9{:1-Ł99Ę{jo dobu

běhu bude pro veškerý provoz uzavřena místní silnice Lazinov-Meziřičko.

Doprovodný program:

08:30 Zahájení Dne dětí - spoľtovní desetiboj a jiné pľo příchozí - 0 - 12let, skákací hľad
16:15 : PASTA PARTY
20:30 : lryhlášení výsledků za účasti hetmana Jihomoľavského kľaje
21:00 : vóčeľní pĺľty vnŘnľnÁ zxoušKł 0ĺapela)

V areálu tazinovské zátoky bude umístěna velkoplošná obrazovka s vysíláním průběhu závodů,

kterou bude snímat Česká televize. Bezplatné parkování bude zajištěno na travnatých plochách na

okraji obce ve směru od Křetína. občerstvení bude po oba dny zajištěno v lazinovské zátoce.

Všechny Vás srdečně zveme nejen k pozbuzování na trati závodu, ale hIavně do centra závodů, kde

bude pro Vás připraveno velmi příjemné prostředí. Bližší informace na www.lazinov.cz

Srdečně Vás zvou pořadatelé.


