
  
 

 

Termín: 09. jún 2018 

Miesto: Gazdovský dvor, Turčianske Kľačany  

Organizátor: Vodácky klub Lodenica Štrky 

Prihlášky: Použite webový formulár: https://goo.gl/forms/siBstkswFFae6nCg1  

Poplatky: 9 eur / osoba (V cene poplatku je zahrnuté: štartovné, 1 jedlo, 1 nápoj, ceny pre víťazov, 

kapela, DeeJay afterka a stanovanie v areáli lodenice)  

Pretek: Triatlonové preteky s hromadným štartom. 

Prezentácia: Od 8:30 do 10:45 pred penziónom Gazdovský dvor v Turčianskych Kľačanoch 

 

Disciplíny:  

http://www.vodackytriatlon.sk/discipliny/ 

Beh: 7 km po nespevnenom povrchu. Odporúčaná výbava: trenky, tričko a bežecká obuv. (Štart 

priamo od penziónu Gazdovský dvor v Turčianskych Kľačanoch) 

Voda: 6 km pádlovania po tečúcej rieke Váh. Plávacia ,alebo záchranná vesta je povinná. Kajak je 

obmedzený dĺžkov lode do 300cm. (od Lodenice Štrky pri Váhu) 

Bicykel: 7 km po asfalte aj nespevnenom povrchu, štrk, tráva, asfalt. Odporúčaná výbava: vlastný 

horský bicykel a reflexná páska. Prilba je povinná a e -bike sú zakázané! (od chatovéj osady Jánošikovo 

– Hoskora) 

 

Ceny:  diplomy, vecné ceny,  

Doprava: Organizátor zabezpečí dopravu lodí a bicyklov v mieste podujatia.  Doprava lodí o  11:00 

(lode umiestniť do vyznačeného priestoru pri registračnom stánku). Doprava bicyklov o  11:30 (bicykle 
umiestniť do vyznačeného priestoru pri registračnom stánku). 

Ubytovanie: vo vlastných stanoch v areáli lodenice (príp. Penzión Gazdovský dvor v Turčianskych 

Kľačanoch  – nie je v cene poplatku - vybavuje si každý sám)  

Stravovanie: k dispozícii bude bufet (klobása, párky, gril, bezmäsité jedlá, nápoje...) a reštaurácia 

v penzióne. 

https://goo.gl/forms/siBstkswFFae6nCg1
http://www.vodackytriatlon.sk/discipliny/


  
 

 

 

 

Program:  

08:30 – 10:45 Registrácia (Gazdovský dvor – T.Kľačany) 

11:00 – 11:30  Odvoz lodí a plavidiel na lodenicu, štafetárov na stanoviská a bicyklov do Jánošikova  

12:00 Štart Triatlonu (hromadný štart) 

14:00 Hromadné fotky 

14:30 – 15:30 Kapela (DeArt) 

16:00 Vyhlásenie výsledkov 

16:30 – 17:30 Kapela z lodenice Štrky 

17:30 Afterparty  

 

UPOZORNENIE 

Každý pretekár,ktorý ide aj splav a nepokračuje ďalej na bicykli si pripraví suché veci, kroré ho 

budú čakať v mieste ukončenia splavu. (voda a horalka bude k dispozícii) Tieto veci (zabalené 

v taške) organizátor odvezie do Jánošikova súčasne s odvozom bicyklov. 

 

Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť program v závislosti od aktuálnych prírodných podmienok a 

iných okolností, ktoré by mohli ovplyvniť priebeh podujatia! Bezpečnosť: Každý sa podujatia zúčastní 

na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za škody, ktoré spôsobí. Mládež do 18 rokov sa môže zúčastniť 
pod vedením trénera, resp. vedúceho povereného klubom.  

Web: www.vodackytriatlon.sk  

Email: vodackytriatlon@vodackytriatlon.sk 

Kontakt: 0903 249 617, 0905 617 858 

 

http://www.vodackytriatlon.sk/
mailto:vodackytriatlon@vodackytriatlon.sk

