
Z činnosti oddílu triatlonu TJ Slavoj Český Brod v roce 2010 

Oddíl triatlonu měl v roce 2010 pouze 9 členů. 

Členové oddílu startovali na těchto závodech:  

- závody Mistrovství ČR v triatlonu – Poděbrady, Mělník, Tábor 

- závody Českého poháru Age groups v triatlonu – Jablonec (MČR v aquatlonu), Nymburk-Ostrá, 

Poděbrady, Horní Počernice,  Osek nad Bečvou, Mělník, Tábor, Karlovy Vary, Sokolov  

- Středočeský pohár v triatlonu – Horní Počernice (duatlon), Nymburk-Ostrá, Poděbrady, Chlístovice 

(Ţelezný Chlíst), Mělník, Čáslavský duatlon 

- pouťáky - Vlkančický triatlon  

Lenka Cibulková 

- 7. místo v celkovém pořadí ţen v seriálu závodu Mistrovství České republiky v triatlonu 

- 4. místo v celkovém pořadí ţen v seriálu závodů Českého poháru Age Groups v triatlonu (1. místo v  

kategorii 30-39 let) 

- 4. místo v celkovém pořadí ţen na Mistrovství ČR v aquatlonu 

- 2. místo v kategorii ţen ve Středočeském poháru v triatlonu  

Eva Čokrtová  

- 1.  místo v celkovém pořadí ţen v Českém poháru Age Groups v triatlonu (1. místo obsadila 

samozřejmě i v kategorii 20-29 let)  

- 1. místo v kategorii ţen ve Středočeském poháru v triatlonu 

Jana Čokrtová  

- 6.  místo v celkovém pořadí ţen v Českém poháru Age Groups v triatlonu 

- 3. místo v kategorii ţen ve Středočeském poháru v triatlonu 

Jan Rybář  

V kategorii ml. ţáků nebyl vypsán Český pohár 

- 2. místo v kategorii ţáků ve Středočeském poháru v triatlonu 

Kateřina Čokrtová  

-  startovala pouze na závodě ČP v TT v Táboře - 15. místo v kategorii dorostenek  

Stejně jako v předchozích letech uspořádal náš oddíl i v roce 2010 čtyři běţecké závody. Zúčastnilo se 

jich celkem 369 závodníků: 

21. března 2010  to byl 17. ročník běhu „Českobrodská pečeť“. Tohoto silničního běhu na 10 

kilometrů, se startem u Podviničního rybníka a obrátkou v Dolánkách, se zúčastnilo 119 závodníků 

(104 muţů, 15 ţen).  

 28. září 2010 se v českobrodském parku  uskutečnil 9. ročník  akce „Svatováclavský běh“. Z důvodu 

nepříznivého počasí se běhu pro děti a mládeţ (tratě od 95 m do 1950 m) , běhu „Buď fit“ pro ţeny 

(1950 m) a běhu pro dospělé   (3250 m) se zúčastnilo pouze 61 závodníků - 40 závodníků v dětském a 

dorosteneckém věku (18 chlapců a 22 děvčat) a 21 dospělých (18 muţů a 3 ţeny).  

- 24. října 2010 se konal 9. ročník akce „Běh republiky Československé“. Na stejných tratích jako při 

Svatováclavském běhu startovalo 110 závodníků - 79 40 závodníků v dětském a dorosteneckém věku 

(48 chlapců a 31 děvčat) a 31 dospělých (28 muţů a 3 ţeny).   

19. prosince 2010 byl náš běţecký seriál zakončen 18. ročníkem běhu „Českobrodská vánoční de-

sítka“. V předvánoční atmosféře tento 10 km dlouhý silniční běh zasněţeným údolím Šembery 

absolvovalo 79 závodníků (68 muţů a 11 ţen). 

Uvedené čtyři běhy byly uspořádány za finanční podpory města Český Brod a pana Igora Sládka z 

Prahy. 

Za oddíl triatlonu TJ Slavoj Český Brod – Ing. Václav Čokrt 

 

 

 


