
Moravskoslezský krajský triatlonový svaz pořádá jarní cyklistické 

soustředění na Velkopavlovicku - do 15.3.2015 závazná  přihláška  
 

NĚMČIČKY u Hustopeč (jižní Morava) 

Tradiční jarní soustředění k najíždění jarních km v oblasti Velkých Pavlovic s ubytováním v Němčičkách. 

Soustředění je určeno pro triatlonisty a cyklisty i další zájemce. 

Termín soustředění 2.4.-6.4.15 (čtvrtek-velikonoční pondělí, velikonoční prázdniny) 

(možno se přihlásit v libovolném intervalu 2.-6.4.) 

Ubytování: Penzion pod vlekem a Penzion u koupaliště (100 m od sebe) 

pokoje se sociálkou po 2, 3, 4 osobách 

Ubytování se snídaní: 350 Kč, s polopenzí 450 Kč s plnou penzí 550 Kč 

(470 Kč PP děti) 

http://www.sportnemcicky.cz/  

k dispozici varná konvice (minikuchyňka jen v Penzionu u koupaliště), 

klubovna, úschovna kol 

Stravování (v místě ubytování, snídaně formou švédských stolů, obědy a 

večeře). 

Doprava: vlastní nebo po domluvě s trenéry a ostatními účastníky.  

Náplní soustředění je najíždění kilometrů v okolí Velkých Pavlovic (profil tratí roviny i kopečky), technika jízdy 

ve skupině, triatlonisti běžecké tréninky, možnost bazénu v Hustopečích, večer možno shlédnout foto a filmy 

z loňské sezóny, možná návštěva wellness, další program.  

Předběžná cena ubytování s plnou penzí bez dopravy na 5 dní (4 noci) 2200 Kč, 4 dny (3 noci) 1650 Kč. 

První jídlo je ve čtvrtek večeře, poslední jídlo je pondělí snídaně. 

Ubytování v penzionech – nejprve U vleku pak U koupaliště dle pořadí zaplacené zálohy, U koupaliště dle přání. 

 

Bližší informace a kontakt: 

Hana Materová tel.: 607 764 512, hana.materova@seznam.cz 

 

 

Závazná přihláška na jarní soustředění v Němčičkách nejpozději do 15.3.2015 !!! 

Přihlašujte se přes web: http://www.prihlasky.triatlonklubostrava.cz 
 

V prvním okně si nejprve vyberte, o jaké soustředění máte zájem (letní/jarní) 

Zvolte, kolik osob budete přihlašovat a dejte Pokračovat 

Pak vyplňte ostatní položky a na závěr klikněte na Potvrdit a odeslat přihlášku. 

 

Na stránkách http://www.prihlasky.triatlonklubostrava.cz 

můžete sledovat stav své přihlášky i ostatní přihlášené osoby 

 

 

 

 
Moravskoslezský krajský triatlonový svaz o.s 

Vítkovická 3083/1,  

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

http://www.sportnemcicky.cz/
http://www.prihlasky.triatlonklubostrava.cz/
http://www.prihlasky.triatlonklubostrava.cz/

