
GIGATHLON CZECH REPUBLIC 2016 | Gigathleti

Mezinárodní účast

Na startovní listině už se blýskne 10 evropských zemí. Mezi
Gigathlety vítáme Rakousko, Německo, Chorvatsko, Dánsko,
Francii, Rusko, Slovensko, Švédsko, Švýcarsko a samozřejmě
Českou republiku.

GIGATHLON CZECH REPUBLIC 2016 | Trasy

Změna sobotní plavecké trasy

Sobotní trasa byla zkrácena z 3,2 km na 2,9 km. Plavci poplavou
nově krásnou trasu Lipno n. V. - Králičí ostrov - kemp Modřín -
Lipno n. V. Na Králičím ostrově bude kromě králíků i
občerstvovací stanice.

GIGATHLON CZECH REPUBLIC 2016 | Team of Five

V čem spočívá krása kategorie "TEAM OF FIVE"

- minimálně 2 ženy

- při registraci stačí uvést pouze jméno
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kapitána, ostatní členy týmu lze doplnit
nejpozději do 26.8.2016

- každý člen týmu musí závodit oba dva dny, a
to buď ve stejné disciplíně nebo si každý den
vybere jinou disciplínu

- jedinečný zážitek při společném proběhnutí
cílem

Týmová burza

Nedáte-li dohromady 5 kamarádů, kolegů nebo zkrátka rádi poznáváte nové lidi, využijte naší týmové
burzy. Zde si jako jednotlivec najdete tým nebo naopak jako tým najdete chybějící/ho Gigathleta/ku.
Burza platí pro kategorie "Couple" a "Team of Five".

Tým hledá Gigathleta...

Gigathlet hledá tým...

STUDIO GIGATHLON NA TV SPORT 5 | Soutěžte o startovné!

Natoč video svého týmu z příprav na Gigathlon a vyhraj zdarma startovné ve výši 15 000 Kč!

Zabalte mobil s kamerou, tenisky, inline brusle a plavky a vydejte se společně na kole do blízké
přírody. Zatrénujte jako tým, užijte si srandu a hlavně to celé zdokumentujte!

Nejlepší videa budou promítána v pořadu Studio Gigathlon na TV Sport 5!

"Team of Five" startovné zdarma...

Premiérové Studio Gigathlon s průkopníkem českého Gigathlonu Honzou Plachým jako
hostem.
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GIGATHLON CZECH REPUBLIC 2016 | Partneři

S ČSOB Na Zdraví!
Stali jsme se partnery projektu ČSOB Na
Zdraví. Projekt ČSOB Na Zdraví je sportovní
projekt, který letos podporuje akce určené
nadšeným amatérským sportovcům, jejich
rodinám a všem, kteří rádi aktivně tráví svůj
volný čas. Akce budou probíhat v sedmi
různých regionech po celé České republice.

Gigathlon Czech Republic a projekt ČSOB Na
Zdraví jsou novinkou na českém trhu, držme jim
palce, ať se oběma daří a ať mají hodně
nadšených příznivců!

Probarvi svůj běh na Stezku!
Náš další partner se vyloupl se ze světa komprese. Už jsi slyšel o
CEP neboli Cell Energy Protection = ochrana energie buňky? Víte
co jsou to kompresní ponožky a v jakých fosforových barvách
podkolenek se můžete při běhu třeba zrovna na "Stezku v
korunách stromů" blýsknout? 

GIGATHLON | Kalendář

10.-12. června 2016 Gigathlon Switzerland

10.- 16. července 2016 Lipno Sport Fest

V rámci Lipno Sport Festu budeme testovat trasy závodu. Každý se může přidat, bližší informace na
našich stránkách v půlce června.

2. - 4. září 2016 Gigathlon Czech Republic

Gigathlon Czech Republic
eventime s.r.o.
Václavské náměstí 1
110 00 Praha 1
Czech Republic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gigathlon Czech Republic - eventime s.r.o.
Václavské námestí 1 - 110 00 Praha 1 - Czech Republic

info@gigathlon.cz - gigathlon.cz 

Pokud nechcete dostávat náš Newsletter, klikněte prosím zde

https://www.csobnazdravi.cz/
http://www.cepsports.cz/
http://newsletter.solution.ch/_front/htmlview.php?mye=xf%7Bpu%7B%A2%8D%8C%8C%8F%88q%8D%83%86%85k%85&myh=uj%7Dru%7B%7C%A0%85%9A%7D%9B%90%8C%93%8C%85z%86xr%89%87%81xg#
http://www.gigathlon.com/switzerland/2016/de/switzerland-2016
http://www.lipnosportfestival.cz/
http://www.gigathlon.com/
http://www.gigathlon.com/czech-republic/2016/cz/gigathlon-czech-republic-2016
mailto:info@gigathlon.cz
http://www.gigathlon.cz/
http://newsletter.solution.ch/_front/unsubscribe.php?mye=xf%7Bpu%7B%A2%8D%8C%8C%8F%88q%8D%83%86%85k%85&myh=uj%7Dru%7B%7C%A0%85%9A%7D%9B%90%8C%93%8C%85z%86xr%89%87%81xg

