
Měcholupští cyklisté Vás zvou na sportovní sobotu 

 

13.ROČNÍK CYKLISTICKÉHO SETKÁNÍ AMATÉRŮ  LETOS 

ZAPOJENÉHO DO PROJEKTU DNE  BEZ AUT 

Pod názvem Měcholupská Šlapka  

DATUM KONÁNÍ : 19.9.2019 

MÍSTO KONÁNÍ : Dolní Měcholupy –Dubeč—Uhříněves-- Říčany koupaliště Na Jurečku – Jevany restaurace Na Statku - Říčany koupaliště Na 

Jurečku – Dolní Měcholupy 

START :  9h až 11h 

ÚČASTNÍCI : cyklistický pár nebo turistický pár  

KATEGORIE :  ELITE :  cca 60km, musí absolvovat celý pár (od restaurace V Parku – Jureček – Jevany a zpět) 

MALÉ PIVO : cca 30km, musí absolvovat celý par (od restaurace V Parku – Jureček  a zpět – trasa vyznačená v titulním obrázku) 

TURISTICKÁ a PRO MÉNĚ ZDATNÉ CYKLISTY – POZNEJ RYBNÍKY V BLÍZKOSTI NAŠÍ OBCE :  je možné se zapojit i pěšky  - letos 

připravené dvě trasy 

DOPORUČENÉ KOLO:  horské, elektrokolo – většina trasy je mimo silnici 

 

STARTOVNÉ :  MINIMÁLNÍ 200,-Kč  DOPORUČENÉ 500 Kč – celé se věnuje na dětský domov, na startu zajištěno občerstvení 

Zvýhodněné startovné : 200,-Kč resp.500Kč na celý pár ve složení : muž-žena, rodina s dětmi, pár který překročí v součtu věkovou hranici 110let, 

důchodci polovic 

CÍL AKCE :  sportovní a společenské pobavení a výběr sponzorského daru pro dětský dům RADOST v Dolních Měcholupech 

PRAVIDLA ZÁVODU : každý cyklopár nebo turistický pár dostane mapu a itinerář cesty, na cestě musí najít 3 resp.8 kontrolních bodů, kde bude 

razítko, které otiskne do startovní kartičky. Šlapka se nejede na čas a nebude vyhlašován vítěz , jede se na vlastní nebezpečí resp. odpovědnost 

ZÁVĚR AKCE : společenský večer v restauraci MĚCHOLUPSKÝ PARK  slosováním cyklopárů  o ceny věnované sponzory, pro pohodu bude hrát  

ROCKOVÁ SKUPINA  PÁTÝ ELEMENT 

PŘIHLÁŠENÍ DO ZÁVODU :  přijďte mezi 9-11h před restauraci MĚCHOLUPSKÝ PARK, sledujte FB Měcholupská šlapka a stránky MČ Dolní 

Měcholupy – EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY, startovné se vybírá až na startu do zalepené kasičky 

https://mapy.cz/s/mepekekode                               https://mapy.cz/s/ganoteduge       https://mapy.cz/s/pamujekega     https://mapy.cz/s/duzomuguga  

   

 MALÉ PIVO      ELITE    SLATINY   LÍTOŽNICE 


