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HRADEC NAD MORAVICÍ
louky u Hotelu Belaria

22. srpna 2020

CYKLISTICKÉ ZÁVODY

VYJÍŽĎKY S PROGRAMEM

SWING PIKNIK

TRASA ZÁVODŮ
Start a cíl v Hradci nad Moravicí, povede přes
Melč, Kružberk, Vítkov, Fulnek, Bílovec.

HRADEC NAD MORAVICÍ – OPAVA
Komentovaná zastavení po trase a návštěva
výstavy Fenomén cyklistika zdarma.

PROGRAM

TECHNICKÉ PARAMETRY KOL
Ocelový rám s vidlicí, případně hliníkový rám,
neidexové řazení na rámu – tzv. sytiče, brzdové
bowdeny s lanky vedené volně – tzv. opratě,
žádné karbonové doplňky.

HRADEC NAD MORAVICÍ – RADUŇ
Komentovaná zastavení po trase, návštěva
parku, zámku a oranžérie za zvýhodněné
vstupné.

1. mistrovství ČR na historických sportovních
kolech, to je návrat ke kořenům cyklistiky,
závod plný přátelských setkání, historie,
technických skvostů, překonávání vlastních
limitů a překrásných tras. Patronem
1. mistrovství ČR Elegant Silesia je legenda
české cyklistiky Víťa Dostál.

Moderované vyjížďky za historií a přírodními
krásami po nenáročných trasách vhodných
pro rodiny s dětmi i seniory. Průvodci mají
připraveno poutavé vyprávění ke každému
zastavení po trase. Vstupy do památek
zdarma, nebo za zvýhodněné vstupné.
Občerstvení a servis v ceně.

REALIZUJE:

13.00–15.00 hodin
LETNÍ POHODOVÉ SWINGOVÁNÍ
Swingpáni
15.30–18.30 hodin
VELKÝ SWINGOVÝ ORCHESTR
Gangsters of Swing Orchestra

START/CÍL:
11.00 hodin/15.00–16.00 hodin

START
7.00 hodin – 160 km (dvě kola)
11.00 hodin – 80 km (jedno kolo)
STARTOVNÉ
400 Kč
(při on-line registraci do 21. 8. 2020)
450 Kč
(registrace na místě)

Léto, piknik pod širým nebem s nádherným
výhledem na zámek, lehátka, deky,
swingová tančírna, ochutnávka vín, dobré
jídlo a pití, přátelská setkání, překrásná
historická jízdní kola, taneční škola swingu
a hlavně parádní swingové kapely, to je
Elegant swing piknik.

CENA VYJÍŽĎKY
80 Kč
dospělý
40 Kč
studenti, děti do 15 let, senioři 65+
200 Kč
rodinné vstupné (2 dospělí, 2 děti)

Více informací:

19.00–22.00 hodin
SWINGOVÁ TANČÍRNA
Poker Dixieland Jazz Band
Taneční vstupy nabité energií
a výuka swingu
Jazz Monkeys a Swingville

Více informací:

VSTUP ZDARMA

ZA FINANČNÍ PODPORY:

PARTNEŘI:

HRADEC
NAD MORAVICÍ

BÍLOVEC

FULNEK

VÍTKOV

KRUŽBERK

MELČ

ZÁMEK HRADEC
NAD MORAVICÍ

ZÁMEK RADUŇ

Více informací:

