Business Use

1.řočník cyklistického závodu Kleklá pumpa
Jezdíte rádi na kole? Rádi soutěžíte?
Pojďte si s námi v sobotu 31. července zkusit, jak rychle vyšlápnete stoupák z Poddubí do
Kaliště. Všichni ten kopec známe, my z Kaliště a Lensedel si ho vetšinou dáváme na závěr
příjemné projížďky kolem řeky Sázavy.
Jedná se o ryze amatérský počin, není se čeho bát, jediným cílem je se pobavit. Trocha
soutěživosti je v každém z nás a radost z účasti vás může positivně nabít před začínajícím
víkendem. Bez odměny pro nejlepší by to samozřejmě nebylo ono, takže pokud akci chcete
brát především jako měření sil a aspirujete na vítězství, nebudete zklamaní.
Co je potřeba abych se mohl zúčastnit ?
Jako první krok nám prosím pinkněte na e-mail sportovcikaliste@gmail.com krátkou
zprávičku „zúčastním se“ ať máme představu kolik nás bude, zjednodušíte nám tím
organizaci.
Pak už jen stačí dorazit na start – do Poddubí k autobusové zastávce mezi 16-17 hod. a
zaregistrovat se. Při registraci vyplníte několik zákadních údajů o sobě a dostanete startovní
číslo.
Budeme vyhodnocovat 3 kategorie – Děti a mládež do 15let, Muži (starší 15let) a Ženy (starší
15let). U účastníků mladších 15let prosíme o doprovod rodičů.
Počítáme s tím že každý pojede na svém kole libovolného typu. Výsledky účastníků na
elektrokole nebudou počítány do souhrnných výsledků – s elektrokolem se tedy můžete
zúčastnit a změříme vám čas, ale nemůžete vyhrát. Celá trasa vede po asfaltové silnici s
velmi dobrým povrchem.
Účast v závodě je zdarma, jedná se o první ročník kdy jsme se rozhodli nevybírat startovné.
Průběh závodu
Budeme startovat hromadně, hromadný start proběhne v 17:00, respektive po dokončení
regisrací všech závodníků.
Závodíme v neomezeném dopravním provozu, bude tedy třeba držet se u pravé krajnice a
být opatrný, zejména při předjíždění a v nepřehledných zatáčkách.
Cílová páska bude před Kalírnou v Kališti – přesné místo ve kterém budeme vypínat stopky
bude viditelně vyznačeno.
Vyhlášení vítězů proběhne jen pár minut po tom, co poslední účastník dorazí do cíle, ne
později než v 17:30.
Jakékoliv dotazy týkající se závodu, směrujte na e-mail sportovcikaliste@gmail.com
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Více o trase: Je to jen něco málo přes 2km, ale profil traťe je neúprosný.

