V létě se v okolí Teplic nad Metují pojede první etapový závod horských kol v tomto regionu - Broumovsko
Napsal uživatel René Herzán
Neděle, 01 Leden 2012 23:00

Novou oficiální akcí, která by měla přispět k propagaci Broumovska, bude první, ryze český
etapový závod horských kol s názvem SPECIALIZED MTB TRILOGY, který se uskuteční ve
dnech 4. – 8. července 2012. Za myšlenkou uspořádání závodu stojí Tomáš Čada z teplického
Redpointteamu a Václav Hornych s Janem Kolajou z bikerského týmu Sportchallenge.
{jathumbnail off}
Centrem dění budou Teplice nad Metují a zámeček Bischofstein. Etapový závod se skládá z
prologu a tří etap, jejichž tratě vedou většinou mimo veřejné komunikace a nabízejí to
nejpěknější bajkování na Broumovsku. Pořadí na startu 1. etapy určí středeční prolog, kterým
bude 3 km dlouhá časovka na Kraví horu s převýšením 300 metrů. Čtvrteční první, 66 km
dlouhá etapa má název Jestřebí hory a převýšení 2200 metrů. V pátek se pojede druhá etapa s
názvem Broumovské stěny, vedoucí většinou po trati legendárního závodu Sudet s délkou 63
km a převýšením 2300 metrů. Sobotní třetí etapou je otevřený maraton horských kol Vraní hory,
který má délku 73 km, celkové převýšení 2600 metrů a vede po většinou neznámých stezkách
částečně po polské straně hranice.

V průběhu čtyřdenního klání ujedou jeho účastníci 205 km a nastoupají 7400 metrů. V sobotu
večer proběhne na Bischofsteinu slavnostní vyhlášení výsledků a bike party. Neděle je
vyhrazena pro regeneraci, návštěvu nedalekých skalních měst a návrat domů.

Závod bude vypsán pouze pro jednotlivce rozdělené na elitu a čtyři mužské a tři ženské věkové
kategorie. V absolutním pořadí mezi muži i ženami se bude bojovat o nadstandardní finanční
odměny a pro nejlepší ve věkových kategoriích budou připraveny unikátní pamětní ceny. Na
programu je tombola věcných cen od sponzorů závodu. Do týmové soutěže se budou
započítávat první tři závodníci(e), startující pod stejným názvem klubu. Webové stránky závodu
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jsou www.mtbtrilogy.cz , kde je možné se přihlásit on-line.
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