6
pohár Časovek do kopce

VIII. ročník / 2006

KPO - cyklistický klub

HLÁSNÁ
(Hlásná Třebáň – horizont směr Mořina)

10. 9. 2006 – 11:00 hod
prezentace od 9:30 hod.
Závody probíhají na vhodných veřejných komunikacích bez omezování silničního provozu s povinností všech
účastníků vč. pořadatelské služby dodržovat ustanovení zák. č.361/2000 Sb., včetně vyhlášky 30/2001 Sb.
- na libovolných kolech poháněných silou svalů
- přilba je povinná, zákaz jízdy v háku
- startovné: 20,- Kč (neobsahuje pojištění)

délka 2,5 km, převýšení 158m, průměrné stoupání 6,4%
start: Hlásná Třebáň, na vedlejší silnici cca 80m za křižovatkou na rohu plácku
cíl:
před vrcholem stoupání na Mořinu (čára na silnici z jiných závodů)
rekordy:

ULTRA
40+
hobby
Ženy

Jan Šnajdr
Josef Vejvoda
Tomáš Okrouhlický
Hana Ebertová

% stoupání

CFC Kladno
CKKV
Praha 12
KPO
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Předposlední klání VIII. ročníku poháru Časovek
do kopce se odehraje, stejně jako v minulých
letech, na trati prověřené souboji našich
nejlepších profi cyklistů. Jedna z nejoblíbenějších
tratí se svým profilem jistě opět zařadí
k nejnáročnějším závodům.
Trať s citelným průměrným stoupáním prakticky
nenabízí místo k oddechu. Po zdolání úvodní
série zatáček se navíc otevře psychiku
podrývající výhled na kdesi v dálce a výšce
zaříznutou sérii dalších zatáček. Za poslední
z nich už do cíle zbývá jen několik set metrů, ale
stoupání až do pásky nepolevuje, takže sotva
zbudou síly na závěrečný spurt.
Morální podporou na této přehledné trati budou
tradiční krátké startovní intervaly, díky kterým
bude mít každý někoho na dohled, ovšem pozor
na přepálení tempa.
Pro nejlepší jsou připravené drobné ceny
věnované sponzory poháru. Tradičně dojde také
na slosování startovních čísel..
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Pro nejúspěšnější budou připraveny drobné ceny
a nevynecháme slosování startovních čísel.
sponzor

energie

komfort

