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AKTUÁLNĚ TRI-SHOP KALENDÁŘE VÝSLEDKY ROZHOVOR REPREZENTACE TRI-CHAT TRI-BAZAR TRÉNINK TRI-PORTÁL IRONMAN KONTAKT

  

Norseman Xtreme Triathlon má dalšího pokořitele z České
republiky. Michal Činčiala má za sebou úspěšný start v závodě,
který se pyšní přízviskem nejtěžší triatlon planety. (www.triatlet.cz)

O rostoucím zájmu o triatlon netřeba dlouze diskutovat, vedle hektických seriálů typu
Ironman, Challenge ale získávají na popularitě i závody, které se vrací ke kořenům
triatlonu. Jedním z nich je Norseman Xtreme Triathlon, kde na ironmanských tratích
bojujete s drsnou přírodou i náročným profilem. Letos tento závod nalákal dalšího
českého závodníka. Michal Činčiala se s námi podělil o zážitky spojené z tímto
nádherným závodem i souvisejícím cestováním po Norsku.

Jeho podrobnou reportáž nalezneze zde

Fotogaleri i  fotek  naleznete zde

Ilustrační foto z minulých ročníků

Start má neopakovatelnou atmosféru

Kolo nabízí hory a skály

01.09.2012 
Kauza A rmstrong - očima
bývalého prof i cyklisty zde

01.09.2012 
Hy-Vee Triathlon - online
přenos zde

29.08.2012 
Video Norseman Xtreme
Triathlon zde

27.08.2012 
Komedie pokračuje -
USA DA  obrátila - pokud
bude Armstrong
spolupracovat odebereme
mu pouze dva t ituly z Tour
de France. Více zde

27.08.2012 
Dražba silničních
karbonových kol A uthor
zabavených f inančním
úřadem ceny od 15000,-Kč
Více zde

26.08.2012 
City Triathlon Karlovy Vary
Open
Muži
1. P.Paták
Ženy
1.L.Vítová
Výsledky zde

Evropský pohár
Muži
1.R.Shaw
Ženy
1.M.Simic
Výsledky zde

26.08.2012 
I ronman Canada on-line
zde
I ronman 70.3 Zell am See
on-line zde

25.08.2012 
I TU W TS Stockholm
Muži
1.J.Brownlee
2.J.Gomez
3.V.Luis
30.P .Švarc
33.J .Čelůstka
Ženy
1.L.Norden
2.M.Caelers
3.B.Riveros Diaz
13.R.Vodičková
32.V.Frintová

Výsledky zde

24.08.2012 
P rohlášení Lance
A rmstronga zde

Lance A rmstrong vzdal
svůj boj s USA DA . Ta ho
zbavila všech titulů a
doživotně diskvaifikovala,
přestože nemá k dispozici
jediný pozitivní vzorek,
pouze vzorky, které dle
jejich názoru vykazují
"podezřelé" výkyvy..a
údajná svědectví
neznámých svědků.
Více zde

23.08.2012 
Video Slovakman zde

23.08.2012 
Video Triatlon P ardubice
zde

21.08.2012 
A rmstrong neuspěl s
žalobou na USA DA . Více
zde

21.08.2012 
Klíma a Materová jsou
vítězi Moravskoslezkého
poháru v triatlonu. Více
zde

20.08.2012 
Fotogalerie Challenge

  Olympionici Švarc s
Vodičkovou kralovali na Lipn …
(1128x)

  World Triathlon Series
Stockholm – Radka Vodič …
(841x)

  Martin Krňávek s Petrou
Krejčovou ovládli zá …(840x)

  Formu ještě mám, usmívá
se Vodičková, čerstvá mi …
(838x)

  Hy-Vee Triathlon slibuje
reprízu olympijských …(714x)
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V Y  H L E D E J

HLEDEJ

...ale i idylickou rovinu

Cíl je již blízko ale v mracích

Fotogalerie Challenge
Vichy zde

20.08.2012 
Továrna na šampióny Font
Romeu. Více zde
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Přihlašovací jméno

Heslo

Závěr je opravdu drsný

Cílová rovinka

Diskuze

www.triatlet.cz moderuje obsah diskuzních příspěvků a vyhrazuje si právo mazat příspěvky
obsahující vulgární a sprostá slova,příspěvky ve kterých se diskutující navzájem napadají,ve
kterých jsou napadány či zesměšňovány konkrétní osoby nebo skupina osob. Své výtky
určitě zvládnete vyjádřit slušně a podpořit je i rozumnými argumenty. Do diskuse nepatří
ani reklama na komerční aktivity. Děkujeme za pochopení, naší snahou je aby slušní
diskutující a naši přispěvatelé nebyli obtěžováni zakomplexovanými blbci. Komu se to
nelíbí, bude muset pro své příspěvky využít služeb jiného serveru, internet je dostatečně
velký pro všechny. Diskutovat on-line můžete i prostřednictvím TRI-CHATU

Maselnik Jecminek  28. 08. 12 13:48

jedním slovem úžasné. Výkon, report, fotky.... Gratuluji! 

 

cinciala tomas  30. 08. 12 18:47

Gratuluji memu bratrovi k vynikajicimu vykonu,uzasny vykon,klobouk dolu bracho.jsi
opravdovy bojovnik. 

 

Pro přidání komentáře je nutné být přihlášen. Pokud nemáte vytvořen účet, registrujte se
práve zde. Diskutovat on-line můžete i prostřednictvím TRI-CHATU.

Přihlásit   Vytvořit nový účet


