Milí cyklisti a športoví priatelia,
V roku 2017 otvárame novú etapu rozvoja horskej cyklistiky na strednom Slovensku vytvorením
novej regionálnej série pretekov pod názvom MiddleSlovakia BCF Cup. Túto sériu tvoria už cyklistom
dobre známe preteky BBB VlkoHron (Hronsek) , Biela Stopa Bike & Roll (Skalka), Zelená Stopa (Selce).
Cieľom vytvorenia spoločne vyhodnocovanej série pretekov je podpora cyklistiky medzi športovou
verejnosťou s dôrazom na podporu rozvoja mládežníckej cyklistiky. Všetky podujatia sa vo svojej
dlhoročnej histórii môžu prezentovať kvalitným usporiadateľským zázemím, rozmanitosťou tratí, či už
dĺžkou aj náročnosťou. Zmyslom vytvorenia spoločného vyhodnotenia najlepších mužov a žien
v spoločných kategóriách ktoré budú v závere na poslednom podujatí vyhodnotené a odmenené. Čo nás
teda čaká?
6. mája 2017 BBB MTB VlkoHron www.vlkohron.sk
27. mája 2017 Biela Stopa Bike & Roll www.bikeandroll.sk
1. septembra 2017 Zelená stopa www.zelenastopa.sk
Uvedené preteky Vás zavedú na úvod sezóny do terénov Urpína a mičinských lúk, či chotára
Sliača, Vlkanovej a Hronseku. Trate majú dĺžku od najnáročnejšej 50 km trate až po okruhy pre preteky
s deťmi. Máj a jarné rozjazdenie bude pokračovať zbieraním bodov v hodnotení na okruhoch Bielej Stopy
od najnáročnejšej 70ky po 25 km trať. Trate Vás prevedú zákutiami panorámy Kremnických vrchov, so
štartom a cieľom na Skalke. Na záver sezóny v septembri Vám isto skvele padne zúročiť celosezónnu
formu na Zelenej Stope v Selciach, ktorá Vás zavedie na Starohorské vrchy, Panský diel a predhorie
Nízkych Tatier. Okruhy sú takisto rôzne, od 52 km trati až po detské okruhy.
Čo je prvou výhodou tejto série? Jednak spoločné vyhodnotenie kategórií, vzájomne meranie síl,
ale aj „vernostné benefity“.
V sérii bude celkovo rozdelených na Prize Money 2000 EUR.
Hodnotia sa traja najúspešnejší muži a tri najúspešnejšie ženy bez ohľadu na vek a dĺžky tratí vo
výslednom celkovom poradí na poslednom podujatí. Kľúčom k jeho určeniu nie je vek či dĺžky
absolvovaných trás, všetko bude totiž prepočítavané koeficientom. Takže šancu má skutočne každý, nie
len tí „prví“.
Tou najdôležitejšou hodnotou pre všetkých je však spoločná vízia podpory cyklistiky pre celú
rodinu, mládež. Skrátka tak, ako už podujatia majú tradične zavedené, spoločná myšlienka je priblížiť
stredné Slovensko na úroveň „eventov“ podobného verejného, či rodinného charakteru, s množstvom
sprievodných akcií a prezentácií. Cieľom je aby široká verejnosť dokázala spolu stráviť spoločné športové
chvíle v krásnych zákutiach stredného Slovenska, zapretekala si s najlepšími a strávila spoločne
motivujúce krásne, aj keď náročné okamihy.
Ako sa hovorí cyklistika je len jedna, ale ciest a krás stredného Slovenska je nepsočet a každý deň
aj obdobie sú iné...
Dovidenia spoločne na sérii MiddleSlovakia BCF Cup 2017.
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