
     
 
 
 
 

 
Tisková zpráva 

 

Kritérium Svitavy 

 
   Sdružení cyklistů Mirva Svitavy vzniklo v lednu 2010 na základě rostoucího zájmu příznivců cyklistiky o 
společné vyjížďky. Chceme společně jezdit, proto pravidelně plánujeme nedělní vyjížďky. Každý jede tak 
daleko a tak dlouho, jak mu vyhovuje. Tíhneme spíš k silničním kolům, ale máme mezi sebou i bikery, tedy 
jezdce na horských kolech. Mirva je prodejna a servis jízdních kol, která se postupně stala patronem 
veškerého zázemí pro členy sdružení, a proto je uváděna v názvu klubu. Chceme se pokusit zpopularizovat 
cyklistiku na Svitavsku, získat větší zájem veřejnosti, dotace a prostředky pro podporu rozvoje cyklistiky 
hlavně u mládeže, ale i v řadách dospělých. Aby se cyklisté mohli mezi sebou i poměřit, pořádáme závody 
pro veřejnost, včetně dětí. V loňském roce to byl 1. ročník silničních okruhů se startem v Radiměři a testovací 
MTB závod na Vysokém Poli. Někteří naši členové se účastnili dalších závodů po celé republice, ale asi 
nejvíc zastoupeni byli v již tradičních časovkách v Linharticích nebo na hrad Svojanov. Nejlepším 
závodníkem klubu byl v loňské sezóně Oldřich Tesař, který kromě dalších úspěchů obsadil 9. místo na 
mistrovství ČR amatérských cyklistů a ve své kategorii celkově 4. místo v seriálu závodů Moravský pohár. 
   Letos v květnu nás čeká pořádání časovky družstev v Opatově, ale poprvé také organizujeme cyklistický 
závod přímo ve Svitavách. Kritérium Svitavy se uskuteční v neděli 5. června 2011 v prostoru 
Svitavského stadionu a přilehlých ulic. 
 
Kategorie: 
DĚTI : D1 =do 5 let (1 okruh), D2 = 6 - 7 let (2 okruhy), D3 = 8 - 9 let (3 okruhy), D4 = 10 - 11 
let (5 okruhů), D5 = 12 - 15 let (7 okruhů) 
POHODÁŘI : muži i ženy počet okruhů dle své volby a výkonnosti, hodnoceni a odměněni budou ti, co 
absolvují všech 5 okruhů (7 km) 
ZÁVOĎÁCI : muži: M1 = 16 - 40 let, M2 = nad 40 let, všichni 40 okruhů (56 km);  
                        ženy: Ž = 20 okruhů (28 km) 
 
Trať: 
- děti závodí na okruhu: U stadionu, E. Beneše, kpt. Nálepky, Nejedlého, U stadionu (délka okruhu 0,5 km) 
- Pohodáři a Závoďáci na okruhu: U stadionu, E. Beneše, Pavlovova, Tylova, kpt. Nálepky, Nejedlého, 
Pavlovova, Radiměřská, U stadionu (délka okruhu 1,4 km, převýšení 7m)  
 
Startovné: Děti a Pohodáři zdarma, Závoďáci 150 Kč /ve startovném je občerstvení a tombola/. V každé 
kategorii budou vyhlášeni a oceněni tři nejlepší. Pro závodníky všech kategorií je připravena bohatá tombola 
startovních čísel, pro nezávodní účastníky akce (diváky, fanoušky) pak tombola podle losů, jejichž 
zakoupením po 10 Kč, podpoříte další rozvoj cyklistiky ve Svitavách. 
 
Časový plán: 
09:00 - 11:00 závody dětských kategorií 
11:00 - 12:30 vyhlášení vítězů dětských kategorií a tombola dětských startovních čísel 
13:00 - 13:30 první část tomboly nezávodních účastníků 
13:30 - 15:30 závody Pohodářů a Závoďáků, každá kategorie startuje zvlášť 
16:00 vyhlášení výsledků kategorií Pohodářů a Závoďáků, druhá část tomboly nezávodních účastníků, 
          tomboly startovních čísel Pohodářů a Závoďáků 
Organizátoři závodu:  
Stanislav Dobeš, tel. 776 159 939, Václav Dlesek, tel. 777 703 740, Lenka Suchánková, tel. 777 609 681. 
Aktuální informace o našich aktivitách najdete na: http://scs.mirvasro.cz . 
 
Stanislav Dobeš 


