
Buldočí časovka 2014 
 

V neděli 22. 6. pořádá Cyklistický klub Buldoci Rapotín za podpory Obce Rapotín 11. 

ročník silniční cyklistické časovky a dětské cyklistické závody s názvem „Buldočí časovka“, která je 

součástí oblíbeného regionálního cyklistického seriálu Jesenický šnek  
Zázemí celé akce bude probíhat opět v Rapotíně v restauraci U Pomněnky. Letošní hlavní 

novinkou této tradiční sportovní akce budou cyklistické závody pro děti, které jsou zařazeny do dětského 

seriálu Jesenický šneček. Tyto závody jsou určeny pro všechny děti, které mají kolo (ti nejmenší 

„odrážedlo“) ve věku od narození až po ročník 2002 včetně. Starší děti už pojedou časovku na 

„dospěláckém“ okruhu. Ti nejmenší – benjamínci budou závodit na trati v délce cca 100 m na asfaltové 

cestě. Ostatní děti budou zápolit na svých strojích na asfaltovém rovinatém okruhu v délce 1,3 km. 

Okruh, start a cíl bude vyznačen (nejspíš šipkami žluté barvy) od konce května, takže bude možné už na 

trati trénovat (ale zatím za provozu). Starty jednotlivých kategorií budou hromadné, a to postupně od 

10:00 hodin. Vyhlášení dětských závodů proběhne cca v 11:30 hodin. 

Ostatní kategorie, tedy od starších žáků až po nejstarší „matadory“, pojedou silniční časovku 

jednotlivců na tradičním okruhu vedoucím obcí Rapotín, Petrov nad Desnou a Vikýřovice v délce 6 km. 

Žáci budou absolvovat dva okruhy. Junioři, ženy a muži budou závodit na třech okruzích. Na start této 

rovinaté, rychlé a zároveň technické trati se může postavit každý, kdo má kolo a chuť poměřit se 

s kamarády apod. Start od 11:00 hodin a každý další závodník po 1 minutě. Vyhlášení proběhne cca ve 

13:30 hodin. 

Prezentace na oba závody bude probíhat od 9:00 hodin v restauraci U Pomněnky, kde bude pro 

všechny účastníky připraveno opět výborné a bohaté občerstvení. Akce je určena všem příznivcům 

zdravého pohybu a stejného zájmu, kterým je kolo. Více informací naleznete v propozicích a na 

www.jesenickysnek.cz, kde se můžete přihlásit na závod předem. 
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