V sobotu odstartuje maraton horských kol Specialized Rallye Sudety - Broumovsko
Napsal uživatel René Herzán
Úterý, 06 Září 2011 08:53

17. ročník maratonu horských kol Specialized Rallye Sudety na 115 km odstartuje jako finále
Českého poháru horských kol v Teplicích nad Metují v sobotu 10. září 2011 v 8 hodin společně
se závodem na 55 km.
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On - line přihlášky byly uzavřeny, je zaregisrováno 905 závodníků (593 na dlouhou trať a 311
na krátkou, z toho 825 mužů a 79 žen).

Z vítězů minulých ročníků jsou k hlavnímu závodu přihlášeni Tomáš Vokrouhlík (také vítěz
letošních silničních Sudet), Ondřej Fojtík, Petr Sulzbacher a Tomáš Sulzbacher. Na start se
kromě loňského vítěze Milana Spěšného postaví kompletní první desítka celkového pořadí, ale
například také Jiří Friedl, Tomáš Trunschka, Radek Šibl nebo Tomáš Kozák. Price money 56
000 korun bude rozděleno mezi 10 nejrychlejších mužů a 5 žen na obou tratích. Dvojnásobnou
hodnotu mají věcné ceny pro nejlepší v jednotlivých kategoriích a tombola, kde bude tradiční
hlavní cenou horské kolo Specialized.

Závodní tratě byly zkráceny na 55 km a 115 km. Nový úsek bude mezi 20. a 30. kilometrem,
čímž dojde ke zkrácení tratí a vynechání průjezdu Teplicemi nad Metují. Přibude úsek kolem
Vernéřovické studánky, kudy se jelo pouze při prvním ročníku Sudet a kde bude první
občerstvení. Novinkou je velkoplošný stan Birell na teplickém náměstí, kde v pátek zahraje
Adept Blues Band a ve 20 hodin proběhne slavnostní zahájení závodu. Sobota již bude patřit
závodu, ale po dojezdu nejlepších nastoupí formace Bags Bunny Company, která bude hrát až
do vyhlášení výsledků. Vše zakončí tombola startovních čísel a bike párty.
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Ředitel závodu Tomáš Čada upozorňuje na nebezpečí krádeží kol v průběhu závodů:
"Nenechávejte svá kola bez dozoru a to zejména u prezentace, u toalet a na autech.
Nenechávejte cenné věci na viditelných místech v automobilech či ve stanech."

Foto archiv Redpoint Team Teplice nad Metují
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