
 

 Jaro už začalo a většina bikerek a bikerů již oprašuje své stroje, aby započali svou 

sezónu. Jestli patříte rovněž mezi nadšence cyklistiky všech směrů, dovoluji si vás tímto 

pozvat na již  17-tý ročník regionálního cyklistického  závodu horských kol   

 

“RYCHLEBSKÁ 30 MTB“, 

 

který je zařazen do regionálního cyklistického seriálu s názvem Jesenický Šnek. 

Závod je určen pro široké spektrum cyklistů všech výkonnostních tříd, kteří mají chuť 

si zasportovat a změřit si síly s ostatními cyklisty. Všichni závodníci si mohou vybrat dle své 

výkonnosti ze dvou tras o délce 15 a 30 km. Nejvyšším bodem 30 km trati je Borůvková hora 

899 m.n.m. a cíl obou tras je již tradičně na Travné  u restaurace „U Oravců“. Na trati jsou pro 

závodníky připraveny dvě občerstvovací stanice, v cíli bude též připraveno občerstvení.  

Nádherné prostředí Rychlebských hor je příslibem nevšedního zážitku, a tak 

neváhejte, a přijďte se v úterý 8. května 2012 před sportovní halu  v Javorníku zaregistrovat. 

Registrace bude probíhat v době od 10.00 do 11.30 hodin (připravte si startovné 100 Kč) a ve 

12.00 hodin pak na náměstí v Javorníku „hurá na start“. Pro všechny účastníky závodu je 

povinná cyklistická přilba, tak na ni hlavně nezapomeňte, protože bez ní Vás nebude možno 

do závodu pustit.  

  V letošním ročníku se opět pojede  i kategorie družstev, takže můžete utvořit např. 

rodinný nebo pracovní tým, avšak pozor, celé družstvo musí dojet do cíle a čas se zprůměruje. 

Rovněž bude vyhlášen vítěz kategorie crazy: jezdec s nejoriginálnějším dresem, kolem nebo 

stylem jízdy.  

 První tři závodníci v každé kategorii jednotlivců obdrží věcné ceny, u družstev pouze 

první v pořadí. Další ceny jsou losovány ze startovní čísla  každého závodníka, který dojede 

do cíle. Hlavní cenou v kategorii 30 km je putovní pohár. 

 V letošním ročníku dochází ke změně v započítávání výsledků do regionálního 

cyklistického seriálu s názvem Jesenický Šnek. Tato změna spočívá v tom, že do seriálu se 

bude započítávat pouze výsledný čas jednotlivců. Vyhlášení pořadí etapy tohoto závodu dojde 

pouze v písemné formě v místě cíle. 

 Maminkám a tatínkům malých bikerů v tomto ročníku opět svitla další naděje na 

vytvoření nového světově proslulého bikera, protože i letos letos se pojede kategorie 

RYCHLEBSKÝ ŠNEČEK. Tyto nejmenší bikery zvu na start o dva dny dříve a to v  neděli 

6.5.2012 ve 14. 00 hod.  do „Dolního parku“, kde si odjedete svůj velký závod. Registrace 

proběhne v místě startu od 13.00 hod. Do 13.45 hod. Tato kategorie je učena pro bikery do 

12-ti let, a startovné se nehradí. 

 Využijte tedy jarního počasí sedněte na kolo a přijeďte mezi nás udělat něco pro své 

zdraví.  

 V případě, že nejste kolu aktivně nakloněni, a přesto se chcete závodů účastnit, přijďte 

se na nás podívat a hlavně všechny podpořit. Samozřejmě jsou zváni i Ti, kteří mají čas a 

chtějí pomoci při organizaci závodu buď sponzorstvím či jako samotný pořadatel. Tito mne 

mohou kontaktovat  na níže uvedených kontaktech.   

    

               Za TJ SPV Javorník: .....Argirovský Marko 

                                                                                     info:.......tel.774504978        

                                                                                     www: http://rychlebskamtb.wz.cz  

                    email:.......markoa@atlas.cz 
 


