Baseman 2017

Je tu opět Baseman – XVII. ročník triatlonu, který je určen všem, kteří si triatlon chtějí
VYZKOUŠET nebo si zpestřit svůj tréninkový plán během týdne. Jako předešlé ročníky se
uskuteční v areálu Poděbrad u Olomouce – pláž blíž železniční trati (naproti Terasy) ve
středu 14.6.2015 v 17:00 (sraz účastníků 16:30). Distance pro muže jsou stejné jako vždy
(plavání 0,8 km, kolo 36 km, běh 5,6 km) jsou stejné i pro ženy (plavání 0,4 km, kolo 25 km,
běh 2,8 km).
Kolo proběhne na trati Poděbrady – Horka n. M - Chomoutov – vzdálenější odbočka
do Štěpánova (zde otočka Ž, příchozí) – Pňovice (směr Litovel) - otočka u cedule Tři Dvory
a zpět stejnou trasou.
Běhat se bude z areálu Poděbrad na cyklostezce do Horky n/M. PODMÍNKOU ÚČASTI
JE VĚCNÁ CENA. Předběžné přihlášky zasílejte na mail minari@volny.cz nebo stačí až na
místě. Všichni jste srdečně zváni, protože: „Zde to všechno začalo…“. Těší se Martin, Jana
a jejich kamarádi

Poděbrady se nacházejí od
Olomouce směrem na
Horku nad Moravou.
Sraz a obě depa jsou u
„zeleného praporku“, kde
v blízkosti je opravdu velké
parkoviště.
1.obr. – trasa kola (1x 36
km, individuální bezháková
časovka na kvalitním
asfaltu kromě průjezdu
Horkou nad Moravou, kde
je zakázána z bezpečnost.
důvodů jízda v hrazdě).
NEJEDE se cyklostezkou !!!
2.obr. – trasa běhu (2x
2,8 km po cyklostezce na
novém asfaltu).

3.obr. – detail průjezdu Horkou (vždy po hlavní). Za Chomoutovským rybníkem je potřeba
pokračovat rovně směr Pňovice. Důležité je cestou zpátky v Chomoutově včas odbočit do
Horky.

3.obr. – detail odbočky do Štěpánova pro ženy, která následuje po přejetí 1. mostu přes
železnici

Následující fotografie dokreslují zázemí, depo a plaveckou část, ve které se vybíhá na pláž u budovy.

Detail parkoviště pro auta

Historie:
V roce 1999 se uskutečnil 1. ročník, jako netradiční trénink pro basebalové hráče olomouckého oddílu
Skokani Olomouc (odtud název BASEman). Triatlon se mnoha hráčům natolik zalíbil, že následovaly další
ročníky. Kvalita přípravy se zvyšovala a tak se v plavání objevuje kraul, horská kola se nahrazují silničními
a začíná se běhat v běžeckých botách a nejen v kopačkách. Startovní pole se postupně obohacuje o plavce,
běžce, cyklisty a samozřejmě i triatlonisty. V posledních ročnících se Baseman stává ostrým tréninkem pro
členy Zapro team, 3ATHLON team Uničov, SK Vyhlídka Šternberk, Skokani Olomouc apod. Kvalita se za
15 ročníků (v roce 2011 se Baseman neuskutečnil) natolik zvýšila, že původních nadšenců zbylo už jen
několik. Nicméně ambice tohoto triatlonu se snaží pořád vycházet z původního záměru stanoveného před
18-ti lety, nebo-li je určen KAŽDÉMU. mm
Jsem v horní řadě 4. zleva

