VáŽení občané,
Český spolek outdoorového sportu a obec Lazinov si Vás dovolují pozvat na závod Mistrovswí
Evropy ve středním kvadriatlonu . Závod je vypsán pro jednotlivce a štafety. Závod se uskutečnív

sobotu 19'5. 2018 v Lazinově, na přehradě Křetínka' Závodit se bude v následujících disciplínách:
1,5km - plavání, 40km - jízda na kole, 8km - jízda na kajaku, 10km - běh.
V pátek 18.5.2018 od 14,00 - 19,00 hod. bude prezentace závodníků a trénink
V sobotu t9.5.2oL v 10,30 hod se uskutečnístart závodu kvadriatlonu v lazinovské zátoce první
disciplíny plavání na 1,5km. Bude se plavat jeden okruh 1,5km.
Po dokončení plavání závodníci nasednou v zátoce na kola a vydají se na cyklistický okruh LazinovKřetín-křižovatka Vranová - Vřesice, kde otočka bude u odbočky na Vřesice. občerstvovací stanice
pro závodníky bude v centru obce l_azinov. V době konání cyklistické části bude uzavřena pro

veškerý provoz silnice křižovatka Vľanová-Křetín- Lazinov po dobu od 10,30hod- 13,00hod.
Po dokončení cyklistické části přijedou závodníci do lazinovské zátoky, kde nasednou na kajak
vydají se na 2 okruhy x 4km.
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Po dokončení jízdy na kajaku závodníci vyběhnou z lazinovské zátoky na dva pětikilometrové
běžecké okruhy po místníkomunikaci Lazinov-Mezříčko, kde bude otočka a poběžípo stejné trase

do Lazinova. očekávané doběhnutí prvních závodníků je 13,30 -14,oo hod. Po dobu závodu bude
pro veškerý provoz uzavřena místnísilnice Lazinov-Meziřičko.
Doprovodný program:
10:00 Zahájení Dne dětí - sportovní desetiboj a jiné pro příchozí - 0 14:00 : PASTA PARTY
16:30 : vyhlášení výsledků
After party Disco DJ Klimix
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V areálu lazinovské zátoky bude umístěna velkoplošná obrazovka s vysíláním průběhu závodů,

kterou bude snímat Česká televize. Bezpĺatnéparkování bude zajištěno na travnatých plochách na
okraji obce ve směru od Křetína. Upozorňujeme, že od 10,30 hod. - do 13,00 hod bude příjezd pro
osobní dopravu na závody do obce Lazinov od Křetĺna zceĺa uzavřen. Občerstveníbude po oba dny
zajištěno v lazinovské zátoce. Všechny Vás srdečně zveme nejen k pozbuzování na trati závodu, ale
hlavně do centra závodů, kde bude pro Vás připraveno velmi příjemné prostředí.
Srdečně Vás zvou pořadatelé.

