
VYSOČANSKÁ SMYČKA 2009 

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ KOLA, CYKLISTÉ, TAKYCYKLISTÉ A VŠICHNI OSTATNÍ.  
 

PRO VELKÝ ÚSPĚCH LOŇSKÉHO 1. ROČNÍKU JSME OPĚT ZDE! NA VĚDOMOST SE DÁVÁ, ŽE 8.8.2009 
VE 13 HOD U HOSTINCE U KLEMSŮ STARTUJE NAPROSTO JEDINEČNÁ A EXLUZÍVNÍ NEZÁVODNÍ AKCE 

VYSOČANSKÁ SMYČKA 2009.  
 

Účastnící loňského ročníku nepotřebují nic vědět. Osvědčený model z loňska jsme se rozhodli nijak 
neměnit, vše je při starém, nemusíte se obávat žádných vylepšení. Pro nováčky, kterých letos bude 

jistě dost, uvádíme pár nezbytných informací: 
 

U zrodu akce stál nápad (jak jinak než u piva), že si zkusíme co by to obnášelo najezdit 100 km kolem 
Vysočan. Pak jsme si řekli, proč k tomu nepřizvat i širokou veřejnost, ať je sranda. Změřili jsme trasu, 

zjistili jsme, že jedno kolečko kolem kolchozu a hoskovské hospody dělá cca 2,8 km, takže na ujetí 
100 km je potřeba 36 kol. To asi ne každej zvládne, takže ---a to je motto celé akce--- "CO SI KDO 

UJEDE, TO BUDE MÍT". Už pouhé ujetí jednoho kola znamená pro každého účastníka obdržení 

památečního diplómu a v některých případech jistě i překonání vlastnídh možností.  
 

Přestože nejde o závod, bude stanoveno pořadí, nikoliv však podle času (ten se vůbec nebude měřit), 
ale podle počtu ujetých kol. Maximální počet je 36 kol= 100 kilometrů. Abychom neotměli, je 

stanoven limit 6 hodin, v 19 hodin tedy končí počítání kol. Není třeba jezdit nepřetžitě, zastávky a 
přestávky jsou povoleny dle libosti.  

 
Jak jste jistě pochopili, bude se jednat především o srandaakci, takže zveme všechny, co udrží 

rovnováhu na kole a chtějí si trochu zablbnout. Upozorňujeme, že Smyčka není žádná profesionálně 
pořádáná akce s pořadatelskou službou, veškeré pořadatelstvo bude omezeno pouze na dva rozhodčí 

- sčítače kol a jednoho agenta, který (vybaven moderní visuální technikou) bude z dobře utajeného 
místa sledovat, jestli nějaká veš nepodvádí a nezkracuje si cestu po loukách nebo po dně rybníku 
Polačka Občerstvit se může každý dle libosti v hospodě nebo někde po cestě, předběžně máme 

přislíbeno od paní Klemsové snad i nějaké grilování, ale to je bez záruky. 
 

Před startem je potřeba odevzdat vytištěnou a podepsanou přihlášku, která je ke stažení ZDE. Bez 
odevzdání této přihlášky a startovného 20 Kč na pokrytí nezbytných nákladů (plakáty, čísla, 

technika agenta atd.) neobdržíte číslo a nebudete hodnoceni sčítači kol. Přihlášky budou k dispozici 
i na startu.  

 

SOUHRNNÉ INFORMACE, PRAVIDLA, PODMÍNKY STARTU A DALŠÍ DŮLEŢITÉ 

INFO ZDE.  

 

Dotazy směřujte sem do fóra POKEC.BAJKERINY.NET nebo na e-mail 

admin@bajkeriny.net. 

 

OFICIÁLNÍ PLAKÁT S MAPOU TRASY KE STAŢENÍ  

 

Těšíme se !! 

 

Za Vysočanské bajkery REALIZAČNÍ TÝM 

 

LUĎA - operační ředitel, personalistika  

MILLHOUSE -  ředitel marketingu, promo  

http://www.bajkeriny.net/SMYCKA/prihlaska.pdf
http://www.bajkeriny.net/SMYCKA/propozice.pdf
http://www.bajkeriny.net/SMYCKA/propozice.pdf
mailto:admin@bajkeriny.net
http://www.bajkeriny.net/SMYCKA/plakat_low.pdf

