
MÁCHÁČ TRI-O 

                 

ORIENTEERING TRIATHLON 

II.Ročník, Mistrovství republiky, Evropy a Světa 

Závod pro všechny co se nebojí 
Kdy: 9.9.2012 jako součást ukrutně kulturně sportovního víkendu -                                                           
Mácháčského Pohodáře – www.triatlonmachac.cz  

Kde: Máchovo jezero, chatový tábor Preciosa - lokalita pod kopcem Borný                                                           
(Loc: 50°35'5.374"N, 14°39'45.047"E) 

Proč: Protože to bude sranda a budete mít šanci stát u rozvoje tohoto nového sportu a stát se Mistrem Světa  

Kategorie: Hrubý pohlaví a Něžný pohlaví (0-100+let) 

Tratě a popis: 

Plavání – Plavání proběhne formou tzv. skorlaufu (skorswimu), což znamená, že ve vodě budou umístěny bóje 
v různé vzdálenosti od břehu a každá z nich bude mít jiný počet bodů (mínusových minut). Závodník je povinnen 
obeplavat základní, velice krátký, okruh (za nula bodů) a zbytek záleží na jeho rozhodnutí. Před startem bude 
závodníkům oznámena hodnota bójí a chvílku na to bude odstartováno. U každé bojky bude rozhodčí na lodičce a 
závodník mu nahlásí své číslo a rozhodčí zapíše. Čím více bodů závodník posbírá, tím více se mu bude odečítat 
z výsledného času. Tzn. že neplavec si objede dvě povinné bojky a vyrazí do lesa kdežto plavec co vidí mapu poprvé 
sebere všechny a bude doufat ve štěstí v lese. 

Kolo – Po výběhu z vody závodník běží do depa, vezme kolo a u výběhu z depa dostane mapu a kartičku do které 
si bude cvakat kontroly. Kolo bude „postupák“, což znamená, že závodník musí sbírat kontroly postupně od první až 
do poslední jak je zapsáno na mapě, nedodržení tohoto vede k diskvalifikaci. Uveďmě si příklad - vyjedeš z depa a 
najdeš první kontrolu, hurá, kontrola bude označena číslem či písmenem, který musí souhlasit s číslem či písmenem 
na kartičce, hurá souhlasí, takže cvakneš si do příslušný kolonky na kartičce  a valíš na druhou kontrolu, a tak dále a 
tak dále. 

 

Běh – Po příjezdu z kola závodník odevzdá kartičku a mapu z kola rozhodčím před depem, vejde s kolem do depa, 
vezme běžecký boty a hurá znovu do lesa. U výběhu z depa dostane novou kartičku a mapu s kontrolami pro běh. 
Ten bude probíhat naprosto stejným systémem jako kolo, tzn. sbírat kontroly od první do poslední tak jak je uvedeno 
na mapě. 

 

Veškeré další a podrobné informace budou k dispozici na místě startu a vše bude znovu vysvětleno. 

 

http://www.triatlonmachac.cz/�


Start: Hromadný v 11:30 na pláži u jezera 

Časový limit: Závodníkům dáváme dostatek času na to aby se ztratili a zase našli, takže limit je do 14:30 

Vyhlášení výsledků: Na terase u prezentace ve 15:00 

Ceny: Věcné a pěkné 

Startovné: 80kč pro přihlášené předem, 150kč pro přihlášené na místě 

Přihlášky:  Pouze předem emailem na venca@janfrancke.com do 4.9.2012 !!! Přihlášky na místě pouze ve 
velice omezeném množství a místo není zaručeno 

Pořadatel: Mácháč Brothers Crew 

Veškeré dotazy rádi zodpovíme na venca@janfrancke.com a nebo na telefonu 733-694574 

 

Tak se nebojte vlka nic a přijeďte si udělat pěkný víkend na jezero Máchovo. 

Těšíme se naviděnou 
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