MALÝ STALAK BIKE CUP 2022
tisková zpráva + poděkování partnerům
V sobotu 3.9.2022 uspořádali pořadatelé z INDIGO cycling teamu RK 16. ročník
cyklistického závodu pro děti „MALÝ STALAK BIKE CUP“.
Závod má 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 měly 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 sobotním odpoledni sešlo
celkem 101 (konečně opět po letech „padla“ stovka), si společně se svými rodiči a prarodiči i
díky hezkému počasí závody užívaly.
K vidění byly zajímavé souboje ve většině kategorií, přičemž málokdo závod
„vypustil“, takže se soupeřilo o každou pozici. Například v kategorii „Předškoláci – kluci 6
let“ se prvních 5 závodníků vešlo do 7 vteřin, když nejrychlejší z nich byl Jan Horčička z
Lupenice. Poprvé v šestnáctileté historii závodu se stalo, že o pořadí v cíli mezi dvěma
závodníky nebylo možné rozhodnout ani podle záznamů z cílové kamery, a to rovnou ve dvou
případech! Poprvé to bylo v souboji o první místo v kategorii „Přípravka II – dívky“, které
společně obsadily Lenka Prausová ze Záchlumí a Matylda Vonková z Rychnova. Druhý
případ nejtěsnějšího dojezdu se odehrál v kategorii „Přípravka – kluci 8 let“. Marku
Podzimkovi z Rychnova, který v té době jezdil nikým neohrožován na třetím místě, spadl
řetěz. Marek nerezignoval a za mohutného povzbuzování diváků běžel vedle svého kola do
cíle. Zezadu se zatím rychle přibližovala dvojice závodníků, z nichž ten rychlejší – Jonáš
Novotný ze Zdelova – nakonec projel cílovou čáru „navlas“ stejně, jako Marek. Druhý z
dvojice stíhajících – Eliáš Zářecký z Rychnova – za nimi zaostal o 4 desetiny vteřiny.
Posledním závodem dne byl tradičně závod Maminek malých závodníků, ve kterém se
na start postavilo 6 odvážných maminek, které absolvovaly stejnou trať, jako před tím jejich
děti, za mohutného povzbuzování z řad přítomných. Nejrychlejší z maminek byla Stáza
Přikrylová z Deštného, a to na vypůjčeném kole, když se nechala přesvědčit ke startu pár
minut před závodem. Nejúspěšnější rodinou byla zřejmě rodina Prausových ze Záchlumí:
sourozenci Lenka a Tomáš svoje závody vyhráli, maminka Šárka byla druhá.
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 originální trička, ti nejlepší pak i diplomy a ručně zhotovené keramické

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, Jindry
Kubíčka, Jirky Slavíka a Luboše Vítečka, které jsou umístěny na webu závodu:
http://indigo.cyclingteamrk.cz/deti/, kde najdete i celkové výsledky všech kategorií.
Za pořadatelský tým: Ing.Petr Stuchlík

