
Aktuality XCO Beckov 2015  

Termín oblíbeného závodu na horských kolech se nezadržitelně blíží. Přípravy jsou v plném 

proudu a pro letošní rok chystáme několik novinek. Zázemí tradičně najdeme v areálu 

společnosti KB Expert. Připraveny budou party stany, možnost občerstvení, zajištěn pitný 

režim za každého počasí, přislíben je např. i skákací hrad pro děti.  

Významnou novinkou pro letošní rok je výrazné prodloužení okruhu pro kategorie juniorů, juniorek a starších 

kategorií.  Přibude hezký single track, jeden obtížný sjezd s možností objízdné trati a také „spravedlivý“ kopec, 

ten bohužel bez možnosti vynechání . Pro časové rozmezí od 13:30 do 17:30 bude úplně uzavřena komunikace 

mezi Klíčanami a Báští., což nám umožní i přesunout místo startu. Start bude na asfaltovém úseku uzavřené 

komunikace.  

Mapa okruhu pro letošní rok :  http://www.xcobeckov.cz/?p=1149 

Pro zájemce chystáme ukázkový trénink na trati ve středu 20. května od 17 hodin. Průvodce, mentora či doprovod 

Vám zajistí naši zkušení a šikovní závodníci. Neváhejte a přijeďte si zajezdit na kole např. s vítězkou prvního 

Českého poháru 2015 v Cross Country.   

I letošní rok je tento závod vyhlášen jako Mistrovství regionu Nad Prahou 

v závodě na horských kolech, takže se bude bojovat nejenom o body do UAC 

seriálu, ale také o mistrovské dresy a poháry.  

Doporučujeme sledovat webové stránky závodu http://www.xcobeckov.cz/, kde 

naleznete veškeré důležité a aktuální informace  

    

Dopoledne probíhají dětské závody v tréninkovém areálu dětského oddílu Sokol Veltěž.  

Ve všech dětských kategorií vyhlašujeme 5 nejlepších v absolutním pořadí a dále první 3 redukovaného pořadí 

závodníků příslušejících k regionu Nad Prahou.  

Kategorie pro děti jsou dvouleté a obtížnost i délka tratí jsou stanoveny podle dovedností a fyzické zdatnosti 

odpovídajících věku dětí.  

Veškeré informace k závodu, propozice a odkazy na přihlášení naleznete na stránkách závodu 

http://www.xcobeckov.cz/. I když je možnost přihlášení na místě, jednoznačně preferujeme přihlášení přes 

internet! Zjednoduší a zrychlí to Vaše odbavení při vyzvedávání startovních čísel, nemusíte již nic vyplňovat a 

omezí se chybovost při přepisování údajů do počítače. Konec přihlašování přes internet je 21.5.2015 !  

Takže nezapomeňte 24. května 2015 se na Vás těšíme v Klíčanech.  

 

pořadatelský team Sokol Veltěž  

P.S. jsme také na facebooku https://www.facebook.com/xcobeckov 
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