MALÝ STALAK BIKE CUP 2020
tisková zpráva + poděkování partnerům
V neděli 6.9.2020 uspořádali pořadatelé z INDIGO cycling teamu RK 14. ročník
cyklistického závodu pro děti „MALÝ STALAK BIKE CUP“.
Závod našel ideální podmínky pro svůj zdárný průběh na plochách kolem fotbalového
stadionu. Nejmenší děti na odrážedlech a malých kolech závodily na asfaltové rovince mezi
stadionem a Símankou. Ty ostatní měli svůj okruh vyznačený po komunikacích a travnatých
plochách kolem stadionu, včetně dětského dopravního hřiště a vlastního ochozu stadionu.
Děti všech věkových kategorií (2-14 let), kterých se v nedělním odpoledni sešlo
celkem 89, si společně se svými rodiči a prarodiči i díky hezkému počasí závody užívaly.
K vidění byly zajímavé souboje zejména mezi mladšími dětmi. Například v kategorii
„Předškoláci - chlapci“ se rozhodovalo mezi dvěma závodníky až na cílové rovince v souboji
o první, o třetí i o páté místo. V závodě kategorie „Přípravka II – chlapci“ nakonec druhý
Matyáš Plucnar po slabším začátku přespurtoval třetího Antonína Frydrycha až na „pásce“.
Neskutečné výkony předvedly ve svých závodech sestry Barbora a Elena s krásným českým
příjmením Famfulíkovi. Obě svoje závody suverénně vyhrály, když starší Barbora
deklasovala o minutu nejen svoje soupeřky, ale i ve společném závodě startující chlapce.
V závodě mladších žaček si to mezi sebou rozdaly 4 domácí závodnice, nejlepší byla
Veronika Řízková. Posledním závodem dne byl tradičně závod Maminek malých závodníků,
ve kterém se na start postavilo 8 odvážných maminek, které absolvovaly stejnou trať, jako
před tím jejich děti, za mohutného povzbuzování z řad přítomných.
Pořadatelé si dovolují poděkovat tímto způsobem hlavnímu partnerovi závodu – firmě
STALAK Rychnov n.Kn., dále pak partnerům závodu (v abecedním pořadí): Green4Plan,
IndiGO, KRÁLÍČEK Interiéry, Pavel Stanček-TEMPE, Pension U zvonu, PINK REALITY,
Radim Parma, Vladimír Falta–AG TYP a Zahrada Fleglovi, díky kterým mohli všichni malí
závodníci obdržet drobné dárky, ti nejlepší pak i diplomy a originální medaile. V neposlední
řadě i Městu Rychnovu a jeho zastupitelům i pracovníkům za jejich vstřícnost a finanční
podporu.
O výborné atmosféře závodu svědčí bohaté fotogalerie od Lucky Dvořákové a Jindry
Kubíčka, která je umístěna na webu závodu: http://indigo.cyclingteamrk.cz/deti/, kde najdete i
celkové výsledky všech kategorií.
Za pořadatelský tým: Ing.Petr Stuchlík

