
 

PROPOZICE – GOROLSKÝ TRIATLON 45–20-10 

 

1. STATUT ZÁVODU: Akce je 1. ročník závodu ve 3 disciplínách.     

2. POŘADATEL: Akci pořádá BoMa Way z.s., IČO: 08700842 

3. DATUM KONÁNÍ: Sobota 21.5.2022  

4. START 

BoMa Haus - Třinec, Husova 282, sobota 21.5.2022 od 7:30 (start bude podle konkrétní 

covid-situace  - buď hromadný nebo individuální) 

5. CÍL 

Třinec Oldřichovice 1021 – restaurace s ubytováním El Speedo  - parkoviště pod lanovkou na 

Javorový, sobota 21.5.2022 do 19:30 (časový limit: 12 hodin). Každý účastník v cíli (po 

splnění všech 3 disciplín v časovém limitu) obdrží medaili a diplom. První 3 v každé kategorii 

obdrží rovněž věcné ceny. Všechna startovní čísla budou slosována v tombole. 

6. KATEGORIE 

1. Muži / 2. Ženy / 3. Junioři (bez rozdílu pohlaví15 – 18 let). Čas vyhlášení vítězů bude 

v dostatečném předstihu upřesněn. 

 

7. STARTOVNÉ 

Cena startovného je 1.150,- na osobu.  Co zahrnuje startovné? ·   

 

 Support věcí ze startu v Třinci do Oldřichovic – pro převlečení z cyklistického do 

turistického a pak pro převlečení v cíli (suché oblečení, boty atd.) 

 Jízdenka Ustron Polana na lanovku Wielka Czantorija 

 Na startu: BoMa Haus - Husova 282, Třinec - šatny, úschovna věcí (převoz do El 

Speeda), sprchy, WC 

 V cíli po cyklo závodě: El Speedo – Oldřichovice 1021 – úschovna kola, převlečení, 

šatny, sprchy, WC 

 Po cyklo závodě občerstvení (nápoje, pečivo, salám, sladkosti, ovoce – Velký support 

BoMa raut) 

 V cíli po pěším závodě: El Speedo – převlečení, šatny, sprchy, WC 

 Občerstvení v cíli (Cílový BoMa raut – polévka, pečivo, kobliha, nápoj ) 

 Každý účastník v cíli (po splnění všech 3 disciplín v časovém limitu 12 hodin) obdrží 

luxusní železnou medaili a diplom.  

 První 3 v každé kategorii obdrží rovněž hodnotné věcné ceny.  

 Všechna startovní čísla budou slosována v tombole. 



8. REGISTRACE, PLATBA 

Registrace: náš přihlašovací formulář 

Platba předem v hotovosti nebo na účet BoMa Way z.s.: 2402068920/2010 do soboty 

30.4.2022.  

Startovné nevracíme, na vlastní náklady si zajistíte prodej startovného v případě, že se 

nebudete moci zúčastnit. 

9. TRASA  

CYKLO: https://mapy.cz/s/fahejusecu 

(odkaz zkopíruj a dej do vyhledávače, dostaneš se na mapu na mapy.cz) 

Třinec Husova 282, přes železniční přejezd a most přes řeku Olši, za mostem doleva podél 

řeky až ke kruhovému objezdu, zde prvním výjezdem směr Třinec Sosna, po ulici Kaštanová 

směr Dolní Líštná, proti proudu potoka Líštnice směr Horní Líštná, po cyklotrase č. 6085 až k 

hraničnímu přechodu CZ-PL, po ulici Graniczna, u zámku Dzięgielów odbočit doprava, dále 

přes obec Cisownica do městečka Ustroň, zde přes magistrálu 941 (pozor, větší provoz) na 

ulici Partyzanów směrem k řece Wisle, před mostem doprava na cyklostezku proti proudu 

řeky Wisly (směr město Wisla), v Ustroň – Polana odbočka kolmo vpravo, směr magistrála 

941 a po ní cca 400m zpět, pak vlevo k dolní stanici lanovky „Kolej linowa Czantorija“. 

Zde nástup na lanovku (v ceně startovného) a výjezd lanovkou na Velkou Czantoriji. 

(pozor v mapách.cz je bod 13 veden vedle lanovky – takže to zkresluje). 

Z horní stanice lanovky už opět po svých směrem nahoru po zelené až k rozhledně. 

Zde po žluté doprava po NS Rytířská, kolem turistické chaty Velká Čantoryje stále po žluté 

dolů. 

Na Rozcestí pod chatou Čantoryjí doleva (! ne vpravo), stále po NS Rytířská. 

Na rozcestí Dziol doprava na cyklotrasu č. 6086 Po stopách hutnictví. 

Po ní dolů až k rozcestí Pod malým Ostrým, dále po ní kolem obory Vrožná, kolem 

Vápenných pecí ve Vendryni, dále přes obec Vendryně (vpravo hotel Vitality), přes 

železniční přejezd a hlavní silnici , po turistické zelené přes Karpentnou, podjezdem pod 

magistrálu E75, přes lesík a u autobusové zastávky Oldřichovic Na linii odbočit doprava, po 

hlavní silnici, kolem evangelického kostela, rovně po hlavní silnici dolů, u Penzionu s pizzerií 

doleva a směrem k parkovišti pod lanovkou. 

Zde – Oldřichovice 1021 – El Speedo – občerstvení, obsluha Vám vydá suché převlečení, 

pomůže Vám zabezpečit kolo. 

 

PĚŠKY: https://mapy.cz/s/kekojenupe 

Pokračujete na 2. část závodu – od El Speedo nahoru, po sjezdovce kolem turistické chaty na 

Javorovém, směrem na Tyru po cyklotrase Radegast – Trojmezí – od heliportu cca po 600m 

odbočka ze zpevněné cesty na nezpevněnou cestu (tzv. „běžkařská“) směr Ostrý, na rozcestí 

U Kalužného doleva po modré směr turistická chata Ostrý, dále po modré dolů až na horskou 

chatu Kozinec, kolem ní po modré až do Oldřichovic k hlavní cestě, zde vpravo a po hlavní 

cestě cca 500 m až k evangelickému kostelu (stejný kostel, který jste minuli na kole).  

U kostela doleva kolem potravin a dále k řece Tyrce. 

Zde 3. disciplína: PONOŘENÍ ve splavu na 10 sekund (bude hlídat Pobřežní hlídka). Klidně 

v oblečení a v botech – protože do cíle (Oldřichovice 1021 El Speedo) už to máte cca 2 km. 

https://mapy.cz/s/fahejusecu
https://mapy.cz/s/kekojenupe


Další info - za organizátory: 

Jana Maštalířová   605 727 995 

Klára Prachovská   608 248 320 

Dalibor Carbol   603 311 661 


