Název projektu:
Cyklisté bez hranic
Název žadatele:
SK VEHA TEAM
Název partnera:
LUDOWY KLUB SPORTOWY "BRYKSJUSZ" GOŚCIECIN
Schválená dotace z ERDF: 20 874 EUR
Termín realizace:
10/2012 – 12/2013
Spolupráce sportovní organizace SK VEHA TEAM s polským partnerem LUDOWY KLUB
SPORTOWY "BRYKSJUSZ" GOŚCIECIN vytvořila předpoklady pro realizaci projektu
zaměřeného na rozvoj kondiční a rekreační cyklistiky (cyklokrosu) na obou stranách hranice
s názvem Cyklisté bez hranic. Cílem projektu bylo především zajištění výměny zkušeností
v oblasti tréninkových metod, zvýšení úspěchů cyklistů na tuzemských i zahraničních
závodech a zkvalitnění tradičního cyklokrosového závodu žadatele – Velké ceny Rohova.
Realizovaný projekt se skládal ze dvou aktivit, přičemž první byla dvě společná šestidenní
soustředění, která se konala za účasti vždy 21 cyklistických svěřenců z týmů obou partnerů
v listopadu 2012 a v dubnu 2013 v horském prostředí Moravskoslezských Beskyd
se základnou v Hotelu Duo v obci Horní Bečva. Náročné tréninky střídala v odpoledních
a večerních hodinách relaxace v hotelovém bazénu. Společná soustředění umožnila předání
cenných zkušeností při přípravě závodníků.
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Nabranou sílu a nové zkušenosti mohli svěřenci obou týmů zúročit při další aktivitě projektu,
kterou byl cyklokrosový závod – Velká cena Rohova. Tento závod se konal dne 21. září 2013
v obci Rohov a přilehlém okolí a byl určen pro amatérské i profesionální závodníky, děti
i dospělé a kromě domácích také samozřejmě pro zahraniční (především pak pro polské)
účastníky. Závod byl rozdělen do kategorií pro muže i pro ženy dle věku. Pro závodníky byly
na trati připraveny umělé překážky (přemostění, kmeny stromů aj.) a objevilo se i záludné
písečné pole. Celá trať byla vytyčena kolíky a páskami. Na průběh závodu dohlížel
zdravotník, který byl svědkem několika pádů, naštěstí bez vážnějších zranění.
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Pro potřeby projektu byly zakoupeny
dva prostorné stany, které po celou
dobu závodů sloužily jako zázemí
nejen pro pořadatele, rozhodčí
a organizační pracovníky závodu.
Před závodem probíhala ve stanech
registrace přihlášených závodníků
s využitím
pořízené
mobilní
výpočetní
techniky.
Všichni
zaregistrovaní účastníci dostali při
registraci startovní číslo a tašku s
několika
reklamními
předměty,
ve které nechybělo tričko jako
upomínka na tento den. Po
skončení jednotlivých částí závodu
mohli účastníci nově využít možnost
umytí znečištěných jízdních kol
pořízeným vysokotlakým čističem.
Po úplném ukončení závodů byli
vyhlášeni
vítězové
jednotlivých
kategorií, kteří byli oceněni.
O úspěchu závodů svědčí jistě i to,
že se jich účastnily všechny věkové
kategorie závodníků. Nejmladší
účastnicí byla dvouapůlletá česká
závodnice, nejstarším závodníkům
bylo přes 60 let.
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