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Tento rok bude trasa stejná jako v ročníku 2011 a 2012: 
 
1) plavání (Sv. Heřmanice) 
 plave se v zatopeném lomu ve Svobodných Heřmanicích, voda teď má asi 15ºC 
 povolené jsou libovolné plavky, včetně žraločí kůže nebo neoprenu 
 nejsou povoleny ploutve a/nebo šnorchl 
2) kolo (Sv. Heřmanice - H.Benešov - Milotice n. Opavou – H.Benešov-Luhy) 
 cíl cyklistické části je v depu, kde je i konečný cíl 
 doporučuje se MTB nebo trek, protože většina trati vede lesem, polními cestami a po 

cyklostezkách (možno prozkoumat na Google Earth) 
 jede se kousek po i po silnicích a za plného provozu 
 cesta bude vyznačena červenými šipkami na asfaltu, na stromech žluté cedule s černými 

šipkami a kde je to nutné bude natažené i mlíko 
 jízda v háku je povolena (pokud to toleruje spoluzávodník :-). Není povolený „tahač“, 

který se neúčastní závodu nebo je ve štafetě nahlášen na jinou disciplínu 
 cyklistická přilba je povinná 
3) běh (okolí Horního Benešova-Luhů) 
 velmi malá část po asfaltce, většina v lese 
 
Info: 
 závod se koná za plného provozu a každý odpovídá sám za sebe 
 na místě bude pouze základní ošetření, nejbližší nemocnice je 13 km 
 závod není bojem o život, kdo chce, může si zkrátit cestu, když bude chtít nebo už nebude 

mít síly 
 ten, kdo neprojde/neprojede kontrolními body nebude klasifikován 
 GPS navigace je povolená 
 depo a shromažďovna je v oploceném areálu 
 k dispozici je občerstvení, kurt na volej/nohejbal, houpačky, kolotoč, WC 
 účastníci jedou na své vlastní nebezpečí a za případné škody způsobené během závodu 

sobě nebo třetím osobám je plně zodpovědný každý sám za sebe 
Ceny: 
Nejlepší závodníci obdrží věcné ceny od pořadatelů a sponzorů 
 
Startovné: 

450,- Kč/osobu pro přihlášené a uhrazené do 25.08.2014 je v ceně i tričko 
450,- Kč/osobu na místě. Kdo se nepřihlásí předem do 25.08. přes nemá nárok na triko. 
Startovné za štafetu je 1.200,- Kč (pravidla stejná jako u jednotlivců) 

 v ceně je občerstvení (ovoce, nápoje), teplé jídlo, převoz na start (bus), originální tričko 
(limitovaná edice), ceny pro nejlepší 

 platit hotově mi nebo nebo na účet 670100 - 2203551979 / 6210 (mBank) – var. symbol 
uveďte datum narození ve formátu RRMMDD (jako rodné číslo bez čísla za lomítkem), 
do zprávy pro příjemce uveďte “JM – jméno a příjmení“ nebo v hospodě Permon obsluze 
za barem 



 trička je možno objednat i zvlášť (emailem na jestrabimuz@seznam.cz vč. dětských 
velikostí) 
 

Přihlášky: 
 závazné přihlášky předem do 25.08.2014 výhradně přes web www.jestrabimuz.cz 
 v přihlášce uveďte své jméno, příjmení, ročník narození a požadovanou velikost trička -

pánské: L, XL, XXL, dámské: S, M, L 
 prezentace je v den závodu od 8,00 do 9,00 hodin a je povinná. Kdo se do 09:00 nezapíše, 

nedostane startovní číslo a nebude mu měřen čas! Trať si samozřejmě projet může. 
 
Časový harmonogram závodu: 
 7:30 – 9:00 prezentace závodníků – NUTNO DODRŽET 
 9:05 rozprava před závodem 
 9:10 odvoz kol do prostoru cíle plavání (přistaveným nákl. autem) 
 9:30 odjezd autobusu se závodníky na start 
 10:30 hodin start závodu 
 cca 12:00 první závodníci v cíli 
 cca 13:30 poslední závodníci v cíli 
 cca 15:00 vyhlášení výsledků 
 
Cesta na místo konání: 
Silnice č.11 z Opavy na Bruntál. Po cca 20 km minete vpravo motorest Kukačka a kousek za 
ní čerpací stanici a odbočku na Horní Benešov. NEodbočovat, pokračovat dále na Bruntál po 
hlavní silnici. Po cca 1 km  je autobusová zastávka. Za zastávkou křižovatka, dáte se doprava 
dolů směr Krnov. 1km po hlavní silnici a vpravo vidíte přes potok sportovní areál. Z Ostravy 
trvá cesta cca 1 hodinu (60 km). 
 
 
Jakékoliv další info poskytnu emailem jestrabimuz@seznam.cz nebo tel. 720 33 55 77. 
David Kotásek. 
 

Partneři a sponzoři: 
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