TISKOVÁ ZPRÁVA, ANGLICKÁ LEGENDA - BROMPTON

Mistrovství světa Brompton 2010
Pátý ročník mistrovství světa BROMPTON se uskuteční v neděli 3.10. 2010 v Blenheim Palace, Oxfordshire ve
Velké Británii. Vzhledem k vysokému zájmu organizujeme zájezd pro všechny, kteří se chtějí osobně závodu
zúčastnit, ale i pro ty z Vás, kteří by si chtěli užít tento opravdu jedinečný den z řad fanoušků a diváků. Přesná
cena, forma zájezdu a další doplňující informace budou uveřejněny nejpozději do konce dubna na stránkách
www.anglickalegenda.cz. Předběžně počítáme s pětidenní výpravou s jedním cyklistickým dnem v Amsterodamu
a jedním dnem před návratem v Oxfordu. Zajištěna bude jak doprava, tak ubytování. Uzávěrka přihlášek je 30.7.
2010! Pro zajištění účasti v závodu je třeba podat přihlášku nejpozději do 30.6. 2010!

Mistrovství světa BROMPTON je již tradiční součástí cyklistického setkání pořádaného v Blenheim Palace. Letošní
pátý ročník Mistrovství světa BROMPTON je v pořadí třetím ročníkem pořádaným ve Velké Británii. První dva se
uskutečnily v Barcelóně ve Španělsku. Vzhledem k narůstající oblibě šampionátu je letošní ročník otevřen pro 600
závodníků. Závodníci budou rozřazeni do výkonostních startovacích skupin podle vlastního odhadu rychlosti
zdolání třináctikilometrové trasy závodu.
Mistrovství světa BROMPTON není pouze zábavnou masovou akcí pro veřejnost, ale řádně registrovaným
závodem v rámci britské cyklistické asociace. Časy závodníku jsou tedy měřeny v jednotlivých kolech okruhu.
Ročník 2010 proběhne na stejném okruhu jako v předchozích letech. Trasa závodu je dlouhá 6,5 km a pojede se ve
dvou kolech. Celková délka závodu je tedy13 km . Tradiční účastníci závodu tak mají šanci překonat své loňské časy
a možná překonat i výkon vítěze BWC 2009 Roberta Herase!
Trasa závodu protíná řadu z míst světového historického dědictví, tedy i pokud nemáte ambice stát se vítězem
závodu přijdete si rozhodně na své!

Pravidla závodu jsou jednoduchá. Povinná je cyklistická helma stejně jako sako či kabát spolu s košilí a kravatou.
Sportovní dres je povolen pouze v případě, že je skrytý pod oficiálně povolenou výbavou. Vedlejší soutěží závodu je
výběr nejnápaditějšího dresu, máte tedy šanci, pokud věnujete přípravě patřičný čas, zabodovat v této kategorii.
Mezi loňskými obleky zazářil růžový dámský kostýmek včetně apartního kloboučku a punčošek a výstřední
pestrobarevný oblek šitý na míru přímo pro mistrovství.

Ceny pro vítěze budou uděleny v pěti kategoriích: muž, žena, junior (12-18let), veterán (50 a více) a tým.

