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SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA NA TRIATLON, DUATLON 
PRO DĚTI 1. až 4. třídy ZŠ 

 
PLAVECKÁ P ŘÍPRAVKA 

Plavecká přípravka je určena pro děti 3. a 4. tříd ZŠ.  
Základní náplní plavecké přípravky je výuka a rozvoj plavání a příprava na závod triatlonu. 
Kontaktní osoba: Eva Ryšavá, tel.: 776 204 098, email: info@drahansk ysport.cz. Aktuální 
informace na webu sportujsnami.cz, v případě nepříznivého počasí se trénink ruší bez 
náhrady. 
 

datum den místo začátek trvání náplň 

19.4.2018 čtvrtek Lázně Boskovice 18.00 1 hod. seznámení s vodním prostředím 

26.4.2018 čtvrtek Lázně Boskovice 18.00 1 hod. vodní hry, potápění 

3.5.2018 čtvrtek Lázně Boskovice 18.00 1 hod. chůze a běh ve vodě 

10.5.2018 čtvrtek Lázně Boskovice 18.00 1 hod. základy plaveckých stylů 

17.5.2018 čtvrtek Lázně Boskovice 18.00 1 hod. základy plaveckých stylů 

24.5.2018 čtvrtek Lázně Boskovice 18.00 1 hod. pád do vody, orientace pod vodou 

31.5.2018 čtvrtek Lázně Boskovice 18.00 1 hod. zdokonalení plaveckých stylů 

7.6.2018 čtvrtek Lázně Boskovice 18.00 1 hod. zdokonalení plaveckých stylů 

14.6.2018 čtvrtek Koupaliště Boskovice 18.00 1 hod. seznámení s prostředím závodu 

21.6.2018 čtvrtek Koupaliště Boskovice 18.00 1 hod. nácvik plavecké části závodu 

 
CYKLISTICKÁ P ŘÍPRAVKA 

Základní nápní cyklistické přípravky je výuka jízdy na kole. Součástí e rovněž výuka základů 
běhu a kombinace pro duatlon a triatlon. 
kontaktní osoba: Erik Řezník, tel.: 736 484 607, email: info@drahanskyspor t.cz  
Aktuální informace na webu sportujsnami.cz, v případě nepříznivého počasí se trénink ruší 
bez náhrady. 
datum den místo začátek trvání náplň 

3.4.2018 úterý Sportpark Boskovické stezky 16.00  1,5 hod. 
kontrola kola a vybavení, nastavení 
posedu, základy šlapání 

10.4.2018 úterý Sportpark Boskovické stezky 16.00  1,5 hod. základy techniky a zručnost 

17.4.2018 úterý Sportpark Boskovické stezky 16.00  1,5 hod. rozvoj dovedností jízdy na kole 

24.4.2018 úterý Sportpark Boskovické stezky 16.00  1,5 hod. 
technika jízdy v terénu - pumptrack, 
traily 

15.5.2018 úterý Sportpark Boskovické stezky 16.00  1,5 hod. základy dovedností pro běh a kolo 

22.5.2018 úterý Sportpark Boskovické stezky 16.00  1,5 hod. závod v jízdě zručnosti 

29.5.2018 úterý Základní škola Slovákova 16.00  1,5 hod. 
kontrola kola a vybavení, nastavení 
posedu, základy šlapání 

5.6.2018 úterý Sportpark Boskovické stezky 16.00  1,5 hod. ovládání kola v terénu 

12.6.2018 úterý Červená zahrada, Boskovice 16.00  1,5 hod. 
prohlídka trati, výuka dovedností pro 
duatlon/triatlon 

19.6.2018 úterý Červená zahrada, Boskovice 
16.00 
hod. 1,5 hod. 

nácvik cyklistické a běžecké části 
závodu 
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