
Zaprešićki traitlon 2005. 
 

 
19.6.2005, Nedjelja, Zaprešićki trialon na velikom jezeru «Zajarki».   
 
Kako doći: Iz smjera Zagreba (zaobilaznicom iz Karlovca u smjeru Maribora i 
Krapine) na ulasku u grad Zaprešić skrene se lijevo odmah nakon željezničkog 
prijelaza, a iz smjera Slovenije (prijelaz Dobova - Harmica) skretanje desno prije 
željezničkog prijelaza 
 
PROGRAM NATJECANJA 
9:00 – 11:30 prijave za sprint triatlon 
11:40 zatvaranje zone izmjene 
12:10 poziv na start 
12:20 Start sprint triatlona 
14:30 – 16:00 ručak, objava rezultata i dodjela nagrada 
16:00 - ???    Live svirka  
 
Startnina: 80 Kn  
 
BESPLATNA STARTNINA ZA SVE NATJECATELJE IZ ZAPREŠIĆA 
 
AKO NISTE SAMI SPREMNI PRIJEČI CIJELU STAZU MOŽETE NASTUPATI KAO 
ŠTAFETA SA SVOJIM PRIJATELJIMA ( JEDAN PLIVAČ, JEDAN BICIKLIST, 
JEDAN TRKAČ) 
 

 PLIVANJE: 
 
održat će se na malom jezeru šoderice "Zajarki" 
pliva se oko otoka na velikom jezeru (750 m) 
očekivana temperatura vode je 25°C 
 
BICIKL: 

 zona izmjene nalazi se na travnatoj površini ispred restorana "Zlatno jezero" 
odakle kreće biciklistički dio kroz grad 

 cesta će biti djelomično zatvorena te je obavezno kretanje desnom stranom ceste 
 vozi se 1 krug od 20 km: Zaprešić - Pojatno - Kupljenovo - Zaprešić  
 dozvoljena zavjetrina 

 
TRČANJE: 

 trče se 1 kruga od 5000 m oko velikog jezera i po prilaznoj cesti 
staza je ravna i većim dijelom asfaltirana 
 
Svi natjecatelji dobit će: majicu, ručak, voće, okrjepu i masažu. 
Prvih troje natjecatelja u kategoriji dobit će medalje, a apsolutni pobjednici 
pehare. 
 
 



 
 
Sponzorske nagrade će biti podijeljene na sprint triatlonu u Varaždinu 
23.7.2005. 
Zbrojem vremena Sprint triatlona Zaprešić i Varaždin biti će proglašeni 
nagrađeni. 
 
U MUŠKOJ I ŽENSKOJ KATEGORIJI 
 

1. Polar 625 x + startnine za sljedeću sezonu 
2. Sony Mobitel + Osobni ChampioChip + startnine za sljedeću sezonu 
3. Nagrade sponzora + startnine za sljedeću sezonu 
4. Nagrade sponzora + startnine za sljedeću sezonu 
5. Nagrade sponzora + startnine za sljedeću sezonu 

 
 
Utrka će biti mjerena čipovima. „ChampStat“. 
 
Informacija i prijave: 
  
Nikola Borić Mob: +385(0)91 888 6714 
Osman Ajkic Mob: +385(0)91 191 7598 
 
E – mail: osman@champstat.hr  
 
 
Pravila natjecanja određena su pravilnikom HTS-a i ETU-a! 
SVI NATJECATELJI NASTUPAJU NA VLASTITU ODGOVORNOST!!! 
 
 


