Evropa Cup 2022 – Plumlov – 12.-13.11.2022

Co si budeme povídat, cyklistika byla vždycky součástí suché přípravy každého Evropáře. Nemůžeme
pořád trénovat na vodě. Když je bezvětří, nezbývá Evropáři nic jiného než vyměnit gumu za přiléhavý
cyklistický dres (naštěstí je také obtažený) a dohánět fyzickou přípravu hltáním kilometrů v blízkosti
domovské vody a netrpělivě přitom vyhlížet, zda se přeci jen nerozfouká. Vytáhněme tedy zašlé
cyklistické dresy, oprašme bicykly a pojďme spojit suchou i mokrou přípravu do jedné. Kde jinde,
než ve městě cyklistů!
DRESS CODE: retro cyklistický dres, vhodný na použití na vodě i na břehu.
HLAVNÍ ÚKOL:
a) dovézt Evropu a jízdní kolo; závod se pojede ve stylu Tour de Plumlov - jak na vodě, tak na břehu,
počítá se součet časů, nejnižší čas vítězí a vítěz přebírá putovní pohár;
b) světýlka na vánoční stromeček na baterky nebo jiná vtipná výzdoba; bude použito jako výzdoba
na kolo;
c) poslat na e-mail 2-4 fotky ze svých evropářských začátků ve formátu JPG;
email: zchlup@atelierchlup.cz
PROGRAM:
PÁTEK – příjezd, zahajovací večírek s rock/disco music, na koštu vícero druhů malovýrobních piv;
hutná zábava, bar pojede na 120%; možnost tréninku do 22:11.
SOBOTA – ráno přihlášky a převzetí zajímavého upomínkového předmětu; nástup, společné foto;
jednotlivé rozjížďky v etapovém formátu, možnost dle podmínek a chuti vložené časovky, vrchařské
etapy a týmové etapy; v podvečer hromadná etapa na kole kolem Plumlovské přehrady se zastávkou
v depu; večer: vtipné okomentování u prezentace foto-evropářských začátků jednotlivých účastníků.
NEĎELE - Etapy Tour de Plumlov; v poledne společný oběd, závěrečný nástup a ukončení jachtařské
sezóny v zemi koruny Moravské.
Další organizační informace:
• startovné 1.000 Kč (v ceně: pobyt v areálu včetně el. pro vlastní automobily, organizace závodu,
doprovodný program, společná večeře v sobotu a oběd v neděli, upomínkový předmět); platba
v hotovosti v sobotu ráno.
• kapacita elektrické sítě je omezena, zajištění vlastního nezávislého topení je doporučováno.
• možnost ubytování v naší loděnici, ve 4 lůžkových pokojích (počet 5 pokojů); úhrada využití pokojů
nutná vzhledem k vytápění elektrickými přímotopy; objednávky: Marra.
• bar bude plně zajištěn po celou dobu akce.
• laskavě žádáme: přihlaste se co nejdříve na webu ČSJ: https://www.sailing.cz/prihlasky/222214

