
Zpráva o činnosti oddílu triatlonu TJ Slavoj Český Brod v roce 2002 

       Členové našeho oddílu triatlonu dosáhli v loňském roce v triatlonu a duatlonu solidních výsledků hlavně 

v soutěžích mládeže: 

- DUATLON – mistrovství republiky – Praha – Horní Počernice - 7. místo v kategorii mladších ţáků 

- DUATLON – Český pohár (účast na závodech: Šumperk, Plzeň, Horní Počernice, MR Horní Počernice, 

Praha–Stodůlky) 

5. místo v kategorii mladších žáků (m.j. 3. místa v H. Počernicích a Stodůlkách, 4. místo v Plzni) 

6. místo v kategorii starších žákyň 

TRIATLON – Český pohár (účast na závodech: Poděbrady, Plzeň, Litomyšl, Tábor, Nymburk, Brandýs 

n.L.) - 10. místo v kat. mladších žáků (m.j. 6. místo Plzeň, 6. místo Litomyšl) 

         - 13. místo v kat. starších žákyň 

V kategoriích dospělých: 

-  DUATLON - účast na závodech – Doksy, Šumperk – 13. místo v Českém poháru v kat. muţi 40-49 let 

- TRIATLON – účast na závodech - Lázně Bělohrad, Mělník, Tábor, Nymburk, Brandýs n.L., Brno –         

13. místo v Českém poháru v kat. muţi 40-49 let, 2. místo ve stejné kategorii ve Středočeském poháru. 

V Českém poháru druţstev veteránů – 20. místo ze 61 hodnocených. 

- KVADRIATLON – Sedlčany – závod Českého poháru a zároveň Mistrovství světa – 31. místo v kategorii 

muţi do 39 let.) 

Z dalších závodů v triatlonu a duatlonu: 

triatlon v rámci závodů Českého poháru ţactva –  Plzeň - 1. místo v kat. ţačky do 9 let, Stará Boleslav –        

2. místo v kategorii dívky mladší 

duatlony v rámci závodů ČP ţactva – Šumperk - 3. místo v kategorii dívky mladší, Stodůlky – 1. místo 

v kategorii dívky mladší 

K úspěšným patří naše účast na Vlkančickém triatlon (děvčata 8-10 let – 2. místo, chlapci 12-14 let – 1. místo, 

dívky 14-16 let – 1. a 2. místo, ţeny do 30. let – 7. a 9. místo, muţi nad 40 let – 8. místo, duatlon Praha – Háje 

- děvčata mladší – 1. místo, chlapci mladší – 1. místo, děvčata starší - 1. místo, ţáci mladší – 1. místo, ţákyně 

starší – 2. místo. Sokolský triatlon – Lysá n.L. – ţákyně - 1. místo (v posledních dvou letech 2x překonaný 

traťový rekord z času 1 hod 3 min. o 10 min. a o 8 min.), ţáci – 1. místo. 

Dále jsme se zúčastnili mnoha běhů: 

Novoroční běh-H. Počernice (3. místo), Pečecká desítka (1x 3. místo), Českobrodská pečeť – 1x 1. místo, 4x 

3. místo (zároveň pořádání 9. ročníku), Přespolní běh prokopským údolím, Lipanská stezka – Kouřim (3x 1. 

místo, 1x 2. místo 1x 4. místo), Běh městem Jarmily Kratochvílové (G. Jeníkov), Běh Semicemi (2x 1. místo, 

1x 2. místo), Jarní běh Ďáblickým hájem (1x 2. místo), Běh osvobození Vinoře (1x 1. místo, 1x 2. místo, 2x 3. 

místo), Běh ke dni čarodějnic (1x 2. místo), Běh vítězství zámeckým parkem – Lány (1x 1. místo, 1x 3. 

místo), Běh babího léta – D. Počernice (2x 1. místo, 2x 2. místo), Běh zámeckou zahradou - Lysá n. L. – 2. a 

3. místo, Zelenečská desítka (2x 3. místo), Mattoni Grand prix, Mladé Běchovice (1x 3. místo), Běchovice, 

Běchovice-junior, Konopišťská desítka (2x 1. místo, 1x 2. místo, 2x 3. místo), Lesní běh Říčany (2. a 3. 

místo), Drozdův lesní běh (Kolín), Velká Kunratická (vynikající 2. místo v kategorii mladších ţáků), Vodácký 

přespolní běh Ďáblickým hájem (1x 2. místo), Večerní běh městem Čelákovice (2. místo), Podzimní běh 

lyţařů – Senohraby (4. místo), Mikulášský běh – Pardubice (2x 3. místo), Zbraslavský běh o pohár HSH, Běh 

cyklistů TJ Motorlet (4. místo), Běh pitkovickým údolím (1x 1. místo, 2x 2. místo, 1x 4. místo), Českobrodská 

vánoční desítka (zároveň pořádání 10. ročníku závodu), Zimní běh (Kladno), Silvestrovský běh (Kolín), 

Silvestrovský běh (Lysá n.L.). 

V Bězích do vrchu v Praze a okolí (dlouhodobá soutěţ – běhy: Davle-Nová Březová, Vrané-Zvole, Ţampach–

Pepř, Hvězdonice-Ondřejov, Libeř-Radlík, Kazín-Cukrák, Drahaňská rokle-Ládví, Běh za Sliveneckou saní, 

Bůvolák (Hodkovičky) jsme získali 1. a 3. místo v kategorii juniorek, 3. místo v kategorii juniorů, 10. místo 

v kategorii muţi 40-49 let. 

V rámci tréninku jsme se vedle uvedených běhů zúčastnili i českobrodské cyklistické časovky na Truba, 

krajských přeborů v atletice jednotlivců v hale i pod širým nebem a krajské soutěţe druţstev v atletice. 

Vzhledem k tomu, ţe triatlon je sportem individuálním byly i tréninky dospělých členů individuální. 

V letošním roce je v oddíle kromě 6 dospělých i 7 triatlonistů v kategoriích ţactva a dorostu. Proto budou 

zavedeny tréninky 1– 2x týdně (kolo + plavání x běh) v případě střetu s termínem závodu (běhy i v týdnu) je 

moţnost odpadnutí tréninku. Oddílovou zásadou je totiţ, ţe nejlepším tréninkem je závod.  

Účasti na závodech pořádaných oddílem: 

Českobrodská pečeť 2002 – 114 účastníků : 10km – 76 účastníků (64 muţů, 12 ţen), dětské běhy – 38 účast-

níků (16 chlapců, 22 děvčat), Českobrodská vánoční desítka 2002 – 85 účastníků (72 muţů, 13 ţen) 



 


