Jak se za poslední léta stalo zvykem na
svatého Václava 28.září
se koná
v Kralupech
nad
Vltavou
tradiční
cyklistický závod pro širokou veřejnost
EKOR cup. V tomto 16. ročníku se mohou
rekreační jezdci poměřit s těmi nejlepšími
z poháru UAC, protože tento rok se jede
v rámci EKOR cupu mistrovství UAC
v MTB.

MTB Kralupy nad Vltavou
EKOR cup

Pořadatel Bike Team Kralupy na letošní rok přichystal pár novinek. Prezentace a zázemí
závodu bude v areálu Nowaco v ulici V Růžovém údolí, kde můžete pohodlně zaparkovat.
Odtud se cyklisté přesunou na nedaleké Lidové náměstí, kde ve 13:00 zazní startovní
výstřel. Jezdci se vydají vstříc největšímu stoupání na trati, které důkladně prověří síly všech
závodníků ihned na začátku. Startovní pole se roztrhá a každý si najde svou výkonnostní
skupinu a může závodit se sobě rovnými. Na konci stoupání se najede na okruh měřící 16
kilometrů, který vede až na výjimky po polních a lesních cestách. V každém okruhu si
závodník může dopřát občerstvení. Okruh není fyzicky ani technicky náročný, ale dvě prudší
stoupání, dva krátké náročnější sjezdy a technické pasáže se na okruhu najdou. Za vše
mohu vyzdvihnout technickou pasáž za obcí Velká Bučina, kde se dá zažít pocit jako v rychle
se rozjetém výtahu. Samozřejmě, kdo se na to nebude cítit může v klidu slézt z kola a sejít
to.

Ti nejlepší závodníci absolvují tento okruh třikrát a v cíli je můžeme očekávat za dvě a čtvrt
hodiny. Kdo se na porci všech tří kol necítí, nemusí zoufat. Když první závodník dojede do
cíle, ostatní závodníci, které předjel o kolo končí v cíli a jsou klasifikovaní na své pozici
s kolem ztráty. Někdy jsou proto k vidění komické situace, kdy se třeba poslední závodník
před nájezdem do posledního kola ze všech sil snaží, aby byl předjet a nemusel absolvovat
poslední kolo. Jindy zase spurtuje s nejlepším, aby ho o kolo nepředjel a mohl si v poklidu
vychutnat své třetí kolo a třeba vylepšit své umístění.

Po dojetí všech závodníků se všichni přesunou zpět do areálu Nowaco, kde se bude konat
vyhlášení vítězů. Oceněni budou ti nejlepší v závodě a také bude předán dres pro mistry
UAC ve svých kategoriích. Kdo bude unaven a dehydratován se může osvěžit pivem
Bernard nebo zmrzlinou Prima. Možná se i dočkáte od pořadatelů ještě nějakého
překvapení na závěr, jelikož neustále pilně pracují, aby tento ročník byl lepší než předchozí.

Proto neváhejte a přihlaste se předem ještě dnes na www.biketeamkralupy.cz/ekorregistrace.php, budete mít nejen zlevněné startovné, ale i suvenýr zdarma. Nabízíme také
možnost vybrat si své oblíbené startovní číslo na stránkách závodu na facebooku
www.facebook.com/pages/Ekor-cup/320586927518, které si pak můžete nechat. Více
informací najdete na webu pořadatelů www.biketeamkralupy.cz v sekci Ekor cup.

Těšíme se na Vaši návštěvu, ať přijedete
jako závodníci nebo jako diváci.

Za pořadatele
Václav Šuser

