
Z činnosti oddílu triatlonu TJ Slavoj Český Brod v roce 2008 

Oddíl triatlonu patří v naší tělovýchovné jednotě k nejmenším  - v roce 2008 měl pouze 11 členů. 

V loňském roce členové oddílu startovali na těchto triatlonových a duatlonových závodech: 

- aquatlon na Třebešíně (Praha), 

- duatlony: Dobřany, Horní Počernice, Čáslav, 

- triatlony: Poděbrady, Jablonec nad Nisou, Lysá nad Labem, Tábor, Mělník, Chlístovice u  

- Kutné Hory, Nymburk, Karlovy Vary, Sokolov.  

Z výsledků našich členů v roce 2008: 

Eva Čokrtová: 

1. místo ve Středočeském poháru v triatlonu v kategorii ţen 

4. místo na Mistrovství republiky v duatlonu v Dobřenech v kategorii ţeny 20-23 let 

5. místo na Mistrovství republiky v olympijském triatlonu v Sokolově v kategorii ţeny 20-23 let 

3. místo v kategorii ţen na triatlonu Ţelezný Chlíst 

Lenka Cibulková: 

6. místo na Mistrovství republiky v olympijském triatlonu v Sokolově v kategorii ţeny 24-29 let 

3. místo ve Středočeském poháru v triatlonu v kategorii ţen 

1. místo na Čáslavském duatlonu v kategorii ţeny 

Jana Čokrtová: 

3. místo na Mistrovství republiky v duatlonu v Horních Počernicích v kategorii dorostenek 

11. místo na Mistrovství republiky v triatlonu v kategorii dorostenek 

3. místo na Čáslavském duatlonu v kategorii ţen 

Petr Lhota: 

1. místo ve Středočeském poháru v triatlonu v kategorii muţi do 39 let 

9. místo na závodě Českého poháru v triatlonu v Nymburku v kategorii muţi 30-39 let 

Kateřina Čokrtová: 

6. místo na Počernickém duatlonu (závod ČP v TT) v kategorii starších ţákyň 

11. místo v Českém poháru  a 11. místo na Mistrovství ČR v triatlonu v kategorii starších ţákyň 

2. místo na Sokolském triatlonu v Lysé nad Labem v kategorii ţákyň 

Ivan Houţvička: 

2. místo na Sokolském triatlonu v Lysé nad Labem v kategorii muţi 40-49 let 

3. místo ve Středočeském poháru v kategorii muţi nad 40 let 

Václav Čokrt st.: 

2. místo ve Středočeském poháru v kategorii muţi nad 40 let 

Stejně jako v předchozích letech uspořádal náš oddíl v roce 2008 čtyři běţecké závody, jichţ se 

zúčastnili celkem 552 závodníci: 

15. března 2008  to byl 15. ročník běhu „Českobrodská pečeť“. Silničního běhu na 10 kilometrů u 

Podviničního rybníka a běhů v českobrodském parku (tratě pro děti a mládeţ - 95 m aţ 1950 m, běh 

„Buď fit“ pro ţeny - 1950 m) se zúčastnili 184 závodníci.  

 28. září 2008 se uskutečnil v českobrodském parku  7. ročník  akce „Svatováclavský běh“. 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 126 závodníků.  

- 2. listopadu 2008 proběhl 7. ročník akce „Běh republiky Československé“. Na stejných tratích jako 

při Svatováclavském běhu startovali 132 závodníci.   

21. prosince 2008 byl náš běţecký seriál zakončen 16. ročníkem běhu „Českobrodská vánoční 

desítka“. V předvánoční atmosféře tento silniční běh na 10 km absolvovalo 110 závodníků. 

K zajímavostem patří, ţe v loňském roce 3 členové oddílu absolvovali na kolech (bez doprovodu) za 

15 dní více neţ  1600 km dlouhou cyklistickou jízdu po trase Domaţlice - Regensburg (Řezno) - 

Ingolstadt - Ulm - Ravensburg - Fridrichshafen - Konstanz (Kostnice) - Vaduz - Chur - Disentis - 

Lukmanierpass - Bellinzona  -  Lugano - Como - Malojapass - St. Moritz - Zernez - Ardez - Landeck - 

Innsbruck - Kufstein - Rosenheim - Wasserburg - Braunau - Passau (Pasov) - Lenora (t.j. na této 

okruţní jízdě z Čech do Čech navštívili Německo, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Itálii a Rakousko). 

Za oddíl triatlonu – Ing. Václav Čokrt 

www.triathloncb.ic.cz 

http://www.triathloncb.ic.cz/


 

 


