
5. JUBILEJNÍ ROČNÍK ZÁVODU WINTERMAN

WINTERMAN XTREME TRIATHLON je extrémní závod ve třech disciplí-
nách na ironmanských distancích, to znamená 3,8km plavání, 180km 
na kole a 42,2km běh. Extrémnost je dána převýšením a několika dal-
šími faktory. Nutno však říci, že Winterman je více než triatlon…Je 
to unikátní cesta v nádherné krajině Českého Švýcarska a Lužických 
hor, plná nepřístupných lesů, hlubokých údolí a nebetyčných skal-
ních věží, končící na jednom z nejvýraznějších českých vrcholů Ješ-
těd (1012m). Tuto událost závodník sdílí se svými nejbližšími, kteří 
mu během závodu poskytují bezpodmínečnou podporu, bez které 
není možné tento závod absolvovat. Winterman je jedinečný triatlon 
a výjimečný závod, který závodníci sdílí se svými nejbližšími, s rodi-
nou, partnery a přáteli, kteří se závodníky prožívají všechny emoce, 
bolest i dřinu a radují se společně v cíli z vítězství.

5 MÍST PRO TÝMOVOU ŠTAFETU

Za Wintermanem stojí osobní autentický příběh a proto je závod od svého 
prvního ročníku úzce spjat s Dětským Kardiocentrem Motol, kde se zrodil na 
základě myšlenky oslavy života. Proto celé startovné z 5 štafet bude darová-
no do Dětského Kardiocentra Motol.

Winterman Xtreme Triathlon v letošním roce jako oslavu 5. výročí závo-
du vypisuje unikátních 5 míst do štafetového závodu. Startovné za štafe-
tu činí 30.000Kč. Celá částka bude věnována Dětskému Kardiocentru. V pří-
padě firemních štafet, lze vystavit na částku smlouvu o reklamě. V případě 
zájmu štafety o unikátní finisherský dárek z kolekce ATEX / v minulosti bun-
dy, vesty, dresy v designu Winterman / s logem Vaší společnosti, názvu klu-
bu, jmen přátel - je startovné navýšeno o 9.000Kč. Celkem tedy 39.000Kč. 
Tato položka je volitelná a čistě na Vašich preferencích.

Pro potenciální štafetové závodníky však uvádíme jednu důležité upozor-
nění. Winterman Xtreme Triathlon může vyvolávat závislost. 5 z 10ti startují-
cích se vrací každý rok :-) A jakmile zvládnete jednu z disciplín, garantujeme 
Vám, že Vás ty ostatní dvě nenechají být chladnými.

Více informací na: www.czxtri.com
Video z předešlých ročníků najdete ZDE

WINTERMAN ŠTAFETA ZNAMENÁ...

•  13.10.2019 5:30 start skokem do proudu ledového noční-
ho Labe
•  1. člen štafety plave ve tmě dolů po proudu řeky cca 
8,5km (ekvivalent 3,8km plavání bez proudu) do T1 v Děčí-
ně. Teplota vody cca 12 stupňů.
•  2. člen štafety šlape na kole 180km dlouhou nádhernou, 
spektakulární trať Českým Švýcarskem na Malevil s převý-
šením přes 3.000m
•  3. člen štafety běží závěrečný maraton z Lužických hor do 
cíle na Ještědu s převýšením 1.200m
•   4. člen štafety je oficiální support celé štafety, tzn. 1 sup-
port pro všechny členy  nebo to může být vždy jeden ze zá-
vodníků, který právě nezávodí ve své disciplíně
•  Podmínkou štafety je, aby všichni členové štafety běže-
li poslední 2 km závodu společně, tzn. že všichni 4 musí ab-
solvovat finální výstup na Ještěd a seběh do cíle
•   předávání GPS trackeru v depech T1,T2 jako pomyslný 
štafetový kolík
•   limit závodu je 19hodin, tedy třicet minut po půlnoci
•  pravidla závodu stejná jako pro individuální starty - race 
manuál s pravidly závodu najdete  ZDE
•  Cena startovného 30.000Kč + 9.000Kč  v případě zájmu o 
finisherskou kolekci WINTERMAN ATEX
•  30.000Kč darováno za Váš tým jménem Wintermama Dět-
skému Kardiocentru Motol
•   možnost smlouvy o reklamě pro firemní štafety
•   jedinečný a nezapomenutelný zážitek
•   vysoké riziko touhy absolvovat závod samostatně :-)
•   dobrý pocit zaručen

REGISTRACE EMAILEM: winterman @czxtri.com
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