
CYKLOMARATON TOUR míří do Ústí nad Labem 

Desátý ročník RWE 

Okolovústí se bude konat na 

koupališti v Chabařovicích. 

Ihned v cíli si můžou závodníci 

shladit svá těla v koupališti. 

Závod RWE Okoloústí startuje 

již v neděli 25.7.2010 podesáté. 

Celé zázemí je situováno na 

koupaliště Chabařovice, kde je 

super zázemí pro takhle velký 

závod, jako je Okoloústí. Každý 

závodník předem přihlášený na 

závod dostane Oficiální tričko 

CMT 2010 kvalitní značky 

FRUIT OF THE LOOM. 

 

 

Registrace všech závodníků bude probíhat v neděli 25. července od 8:00 do 10:30., 

děti pouze do 9:30. Každý závodník dostane  jako dárek od společnosti UNILEVER 

sadu čajů LIPTON s hrníčkem. Už na 10. hodinu jsou plánované první starty 

závodů pro děti do 15 let o vzdálenostech 1000 až 4000 metrů. Pro dospělé 

závodníky je připravena 55 a 35km dlouhá trať v okolí umělé nádrže MILADA.  

Nebude chybět nová AVIVA SAVE ZÓNA, kde si bude moci odložit od batohů, až 

po kola. Určitě tuto službu využívejte, nestane se Vám pak, že Vám někdo ukradne 

kola z nosičů, jako tomu bylo na Kunětické hoře při tombole.  Dlouhá trať odstartuje 

v 11:30 a o deset minut později pak vyjedou i závodníci na trať kratší. 

NOVINKA OPEN JÍZDA ZDARMA 

Tato jízda je pro všechny, kteří nechtějí jet o závod s časem, chtějí si jen projet 25km 

bez nároku na tričko, číslo, občerstvení, a dalších užitečných věcí. Start ze zadních 

řad SPRINT MARATONU v 11:40. 

 

 

Novinkou jsou snídaně od 8:00-11:00, kdy si můžete 

zakousnout štrůdlík a k tomu si dát kafíčko v BIRELL 

stanu. 

 

Na trati na Vás opět bude čekat ENERVIT občerstvovací 

stanice s pochutinami od banánů až po sekanou či 

česnekovou pomazánku. Velitel občerstvovací stanice 

Zdenda je na Vás vždy připraven. 

V cíli na Vás bude čekat občerstvení, které má na starost 

kuchař Tomáš. I na Okoloústí přichystal výborné menu.  



 

Závodit budou samozřejmě i profesionální závodníci, ale 

na start se v neděli 11. července může postavit naprosto 

každý. Po závodě proběhne slavnostní vyhlášení všech 

kategorií a pro nejlepší jsou připravené ceny a originální 

medaile. Závěrečná tombola se pak losuje ze 

všech účastnických startovních čísel. Přihlášky i další 

informace se dají najít na webu 

www.cyklomaratontour.cz. 

Pro přihlášení do závodu klikni ZDE 

Cyklomaraton Tour 2010:  

18.4. Okolobudějc 

1.5. Okololiberce 

16.5. Okolopardubic 

23.5. Okoloolomouce 

6.6. Okolohradce 

27.6. Okoloplzně  

11.7. Okolovarů 

25.7. Okoloústí 

8.8. Okoloostravy 

22.8. Okolobrna 

5.9. Okoloprahy 

19.9. Okolojihlavy 

3.10. Okolozlína 
 

  

 

http://www.cyklomaratontour.cz/
http://www.cyklomaratontour.cz/registrace

