Белгиец ще катери горите край Велинград с маунтийн байк
Петък, 25 Юни 2010 16:59

Близо 60 състезатели взеха участие в първото състезание по планинско колоездене за купа "Ве
ФОТО:
bikearea.org

За втора поредна година Велинград ще бъде част от инициативата "Дни на
планинското колоездене в Родопите". Организатор на състезанието за Купа
„Велинград” е Сдружение „Байкария”, а основен партньор – общината в родопския град.
Проявата ще се реализира и благодарение на няколко спонсори. Официалният старт на
състезанието по планинско колоездене е в неделя от 9,30 часа.

Общата дължина на трасето е 41 км. Маршрута на състезанието включва преминаване
през местностите Качаков чарк, Пашино бърдо и Блатца, а общата денивелация достига
2300 м. Старт – финалът е пред сградата на Община Велинград. Церемонията по
награждаването е на Централния минерален плаж.

Участниците ще бъдат разделени в 3 възрастови групи – юноши (16 – 18 г.), мъже (18 –
40 г.) и ветерани (40 + г.). Отделно ще стартират и деца (12 – 16 г.). Те ще премерят
сили на дистанция от 6 км. Организаторите са подготвили и демонстративна обиколка
за най-запалените малчугани на възраст до 12 години.

Ден преди голямото изпитание участниците в планинското колоездене за купа
„Велинград 2010” ще карат за удоволствие. Съботните им изяви няма да имат
състезателен характер, но ще им позволят да разузнаят трасето за официалната
надпревара.

Със сигурност на старта в неделя ще застане миналогодишния победител при мъжете Т
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одор Ангелов
от
Казанлък
. Сред фаворитите за първото място ще бъде и белгиеца
Уолтър Клепе
. Над 30 състезатели вече са подали заявки за участие в старта за купа „Велинград
2010”. По 41 – километровия маршрут освен Белгия свой представител ще има и Унгария.

„Проявата във Велинград е част от поредицата инициативи на Сдружение „Байкария”,
която има за цел да популяризира планинското колоездене на подходящи трасета в
Родопите”, съобщиха за VELSPORT24 организаторите.
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