Cenjeni/a obiskovalec/ka!
To spletno mesto za zagotavljanje brezhibne uporabniške izkušnje ter za merjenje anonimnih podatkov o obiskanosti uporablja piškotke. Hvaležni vam bomo, če nam to dovolite s klikom na gumb.
DOVOLIM UPORABO

Želim izvedeti več
NE, ne dovolim uporabe piškotkov
Domov
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Šport

Brata Dušan in Iztok Fister prvič družno na tri...

ŠPORT

Brata Dušan in Iztok Fister prvič družno na triatlonu

ponedeljek, 18.08.2014

avtor: Tonček Gider

Organizacijski odbor Svetovnega prvenstva v dvojnem
ultra triatlonu, katerega otvoritev bo v četrtek 21.avgusta
ob 19.uri na Trgu kulture v središču Murske Sobote je
objavil uradne podatke o udeležbi na letošnjem
svetovnem prvenstvu.
V petek od 12.ure do sobotnega dopoldneva bo 72 tekmovalcev
iz 20 držav plavalo na 7,6 km dolgi progi na Soboškem jezeru, 360
km kolesarilo med Mursko Soboto in Bakovci in 84,4 km dolgi progi
teklo v Bakovcih na cilju prireditve. Med udeleženci bosta tudi oba
aktualna svetovna prvaka Richard Wildmayer in Katrin Burow oba
iz Nemčije. Med udeleženci bosta v skupini petih Slovencev tudi dva domačina brata Dušan in Iztok Fister, ki
bosta prvič družno nastopila na prireditvi. Sočasno bo v petek zvečer ob 21.uri Oplov nočni tek na 4,4 in 10
km dolgih progah. V soboto bo Športno društvo Bakovci družno s Športnim društvom Team turbo Tropovci
pripravilo še tekmovanje v sprint triatlonu, triatlonu za vse in duatlonu za otroke ter državno prvenstvo
slovenske vojske in policije v sprint triatlonu za katerega pa bodo prijave zaključene v sredo 20. avgusta.
Posebej zanimivo je, da bo v sprint triatlonu: 750 metrih plavanja, 20 km kolesarjenja in 5 km teka prvič
nastopil tudi predsednik organizacijskega odbora Peter Polanič.

Komentiraj
Za komentiranje ali ocenjevanje moraš biti registriran in
prijavljen uporabnik. Registriraj se!
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