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Obecní úřad Janovice v Podještědí 

K rukám starosty pana Petra Fenyka 

463 53 Křižany  

 

Vyrozumění o konání triatlonového závodu  

 

Tímto Vám dáváme na vědomí, že dne 11. června 2023 se bude konat v Jablonném v Podještědí v 

prostoru areálu pod Lemberkem vedle Dvorního rybníka triatlonový závod pro veřejnost. Závod bude 

rozdělen na dětské závody se startem od 09:00 hod.,  hlavní závod  a hobby závod pro dospělé se 

startem od 13:00 hod. Depo celého závodu se bude nacházet v areálu parkoviště, taktéž zde bude 

umístěn start i cíl závodu a místo pro občerstvení závodníků. Vozidla závodníků a veřejnosti budou 

parkována na Parkovišti pod Lemberkem. 

Dětský závod 

 bude probíhat v areálu, plavání ve Dvorním rybníce,  cyklistika a běh  bude probíhat na přilehlé louce 

pod vlakovým nádražím stanice Lvová. Po skončení dětských závodů se bude konat vyhlášení všech 

věkových kategorií za účasti moderátora. 

 

Hlavní a hobby závod  

Začíná startem plavání ve Dvorním rybníce ve vzdálenostech 200 m a 400 m, cyklistika ve 

vzdálenostech 10 km a 20 km povede z depa kolem původního parkoviště zámku Lemberk, kde 

závodníci okamžitě po výjezdu z areálu parkoviště uhnou doleva a budou pokračovat dále po 

místních, lesních a polních komunikacích až k vodojemu  v  obci Janovice v Podještědí. V Janovicích 

vede trať cca 100 metrů po silnici č. 27244. Z ní se odbočí doprava na místní komunikaci směrem na 

Valdov.  Z této místní komunikace odbočuje trať opět na polní a lesní cesty v katastru obce Jablonné  

v Podještědí, návrat do areálu závodu je po místní komunikaci mezi obcemi Lvová a Janovice 

v Podještědí (viz. přiložená mapa).  

Cyklistika hlavního závodu je naplánována do dvou desetikilometrových okruhů.  

 

Trasa běžecké části hobby závodu a hlavního závodu ve vzdálenostech 2,5 km a 5 km povede po 

lesních a polních cestách okolo Dvorního a Pivovarského rybníka 

 

Běžecká trasa hlavního závodu bude uskutečněna ve dvou 2,5 km okruzích.  



 

Závod bude uskutečněn za plného provozu, kdy na místech kontaktu závodníků s vozidly budou 

umístěni dobrovolníci, kteří zde budou situaci korigovat.  

 

Po skončení závodů se bude v areálu pod Lemberkem konat vyhlášení kategorií závodníků za účasti 

moderátora.  

 

 

S pozdravem 

 

 ředitel  závodu  Ing. Jan Vaněk,  

 

tel.č. 775 437 800 

 


