
Milí Gigathleti,

s potěšením Vám oznamujeme, že jsou otevřeny přihlášky na premiérový závod Gigathlon Czech
Republic, který se uskuteční první letošní zářijový víkend 2.- 4. 9. 2016 na Lipně.

Připravili jsme pro Vás po celý víkend velkou porci adrenalinu a sportovních zážitků uprostřed krásné
přírody jižních Čech v okolí Lipenské přehrady. Staňte se přímými účastníky unikátního setkání
sportovců z celého světa, kteří změří své síly ve 2-etapovém závodě v celkové délce 259 km s
převýšením 4967 metrů. Závodit se bude v kategoriích „Single“, „Couple“ a „Team of Five“.

GIGATHLON CZECH REPUBLIC 2016 I TRASY ZÁVODU

Více info...

V sobotu v čase východu slunce čeká na
všechny Gigathlety start velkého sportovního
svátku, první Gigathlon mimo území Švýcarska.
Stovky účastníků z celého světa se postaví na
startovní čáru v disciplíně INLINE BRUSLE.
Dobrý start do závodu, ať už jako Single,
Couple nebo Team of Five, nepřepálit to a
dobře rozložit síly, to bude cílem každého
závodníka. Trať povede podél Lipenské
přehrady po hlavní silnici směrem na Frymburk
a po krásné cyklostezce zpět.

GIGATHLON CZECH REPUBLIC 2016 I PŘIHLÁŠKY

PŘIHLAŠTE SE JEŠTĚ DNES A ZÍSKEJTE VÝHODU "FIRST MINUTE" STARTOVNÉHO, KTERÉ
PLATÍ POUZE DO 31.3.2016!

Online registrace nabízejí 3 různé cenové kategorie dle datumu přihlášky. Pro využití výhodné
nabídky "First Minute" stačí nyní pouze vyplnit registraci kapitána týmu a přihlásit tým, který může být
i později jmenovitě doplněn o své jednotlivé členy.
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Více info...

GIGATHLON CZECH REPUBLIC 2016 I DOBROVOLNÍCI!

Rádi byste se stali součástí premiérového ročníku Gigathlon Czech Republic 2016, ale nechce se
Vám zrovna závodit? Přidejte se k nám jako dobrovolník. Poznáte novou partu lidí, zjistíte co to vše
obnáší zorganizovat akci takového rázu, procvičíte si cizí jazyky a hlavně si odvezete jedinečný
zážitek z akce, co tu ještě nebyla.

Více info...

PŘEDSTAVUJEME PARTNERY | TV SPORT 5 A SPORTOVNÍ

APLIKACE SUPERLIFE

Nalaď si Sport 5...

STUDIO GIGATHLON
Již v dubnu se můžete těšit na první vydání Studia Gigathlon,
které pro Vás připravujeme spolu se štábem sportovní televize
Sport 5. Moderátorkou nebude nikdo jiný než půvabná Miss 2003
Lucie Křížková, můžete se těšit na zajímavé hosty nebo rubriky
Technické okénko a Tipy & triky. V každém díle budete mít také
možnost vyhrát pěkné ceny od našich partnerů a nebude chybět
ani videosoutěž "Jak se můj tým připravuje na Gigathlon", kde je
hlavní cenou startovné do kategorie "Team of Five".

Superlife - Přijmi výzvu!

Sportovní GigaApp
Přesně se začátkem jara spustilo vydavatelství Czech News
Center svou novou aplikaci Superlife, která se stala i naší oficiální
sportovní aplikací. Superlife je Vašim novým pomocníkem při
přípravách na Gigathlon, budete překvapeni, co všechno umí a
jak se jednoduše ovládá! Gigathlon pro Vás připravil na Superlife
hned několik výzev, díky kterým se můžete porovnat s ostatními a
poznat tak nové sportovní přátele. Na nejlepší čeká místo v
prestižní štafetě Superlife!
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GIGATHLON SWITZERLAND 2015 HIGHLIGHT CLIP

Stane se švýcarský fenomén GIGATHLON i Tvojí novou sportovní výzvou ?
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