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GALAXY SÉRIE 2009
V srpnu mûla populární GALAXY
SÉRIE na programu ãtyﬁi závody
a do konce soutûÏe zb˘vají cyklomaratony v Sobûslavi a Zruãi
nad Sázavou.
Pﬁed zaãátkem leto‰ní GALAXY SÉRIE mûli poﬁadatelé
obavy, jak moc se projeví ekonomická krize pﬁedev‰ím na
mnoÏství závodníkÛ. UÏ po prvních cyklomaratonech ale
mohli b˘t spokojení - na v‰echny pﬁijelo víc úãastníkÛ neÏ
v dﬁívûj‰ích roãnících.

GALAXY Cyklo·vec maraton - Písek Semice
V sobotu 8. srpna na 5.závodu âeského poháru v maratonu, 6.závodu Galaxy série a 10.závodu iVelo MTB
maraton série pﬁivítalo témûﬁ 500 dospûl˘ch startujících
a 80 závodûní chtiv˘ch dûtí krásné letní poãasí.
Maratón se jel na dvou okruzích. Del‰í 102 kilometrÛ
dlouhá traÈ byla proti loÀsku prodlouÏen o technické
pasáÏe a vedla pﬁes dva nejvût‰í vrcholy Píseck˘ch hor
- tradiãnû pﬁes Jarník a poprvé v historii pﬁes Mehelník. UÏ na ãtyﬁicátém kilometru na rozdûlení tratí mûl
pád favorit závodu, vedoucí muÏ âeského poháru Jan
Hru‰ka, kter˘ proto závod nedokonãil. Hned následující nedûli ale i pﬁes bolestivá zranûní vyhrál maraton ve
Vrchlabí. Vût‰inu závodu byl na ãele Radek Beãka, ale
v tûÏkém závûru ho pﬁed cílem pﬁedjeli pohlcen dvojicí
Jan Jobánek a Tomá‰ Vokrouhlík. O vítûzi se rozhodlo
v posledním stoupání. Zde mûl více sil Jobánek, na
vrchaﬁskou prémii si vytvoﬁil náskok a pﬁijel si tak pro
leto‰ní druhé vítûzství v maratónském âeském poháru.
Na startu vyjeli pﬁed pelotonem ãlenové Cykloveterán klubu Písek v dobov˘ch odûvech na historick˘ch kolech. V Semicích byl pﬁipraven i zábavn˘ program. Pﬁed startem i pﬁed vyhlá‰ením
vítûzÛ probûhlo napﬁíklad vystoupení píseck˘ch maÏoretek, vyznavaãi sportovních aktivit si
nenechali ujít jízdu na v rámci soutûÏe „Na rotopedu z jiÏních âech aÏ do Bulharska“. V‰ichni,
kteﬁí se ‰lapání na rotopedu Insportline od Cyklo·vec zúãastnili mají ‰anci vyhrát leteck˘ zájezd
pro dvû osoby do Bulharska od CK Alexandria. Diváky zaujala i taneãní vystoupení skupiny BreakBeat, biketrial show v podání Bigiho a rekordmana na jednokolce Petra Bene‰e. Mnoho
zájemcÛ vyuÏilo i moÏnost sledovat závod z helikoptéry. Po vyhlá‰ení vítûzÛ se opût v tombole
losovala ﬁada vûcn˘ch cen - horské kolo Galaxy, lavice Insportline, termoprádlo Progress aj.
V cíli byly pro závodníky opût meruÀkové knedlíky a jiné dobroty z polní kuchynû místního starosty Milana Smoly.
Nejstar‰ím úãastníkem závodu byl cyklocestovatel a autor knihy Z âech aÏ na konec svûta - 68
let˘ Franti‰ek ·esták /GALAXY CYKLO·VEC/, kter˘ uÏ tento t˘den odjíÏdí na kole Galaxy na
cestu podél b˘valé Ïelezné opony - Od Baltu k Jadranu pﬁes 3 000 km dlouhou.
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Pálavsk˘ krpál
- Pavlov u Mikulova
Druh˘ roãník závodu Pálavsk˘ krpál, kter˘ se jel 15.srpna a letos
poprvé v rámci Galaxy série, poﬁádal Pavlof s.r.o. ve spolupráci
s obcí Pavlov, CHKO Pálava, Hotelem Pavlov, Yacht Clubem i Lednicko-valtick˘m areálem. Zá‰titu nad závodem pﬁevzal senátor
ing. Jan Hajda.
Start a cíl 56 kilometrÛ dlouhé trati byl v Yacht Clubu pod Pavlovem u Mikulova, kter˘ nabídl pûkné zázemí v krásném prostﬁedí
tohoto vinaﬁského kraje. Závod projíÏdûl Pálavou, obãerstvovací
stanice byla na námûstí v Mikulovû, kde pomáhal i místní starosta.
UÏ u v˘deje ãísel kaÏd˘ z pﬁedem pﬁihlá‰en˘ch závodníkÛ obdrÏel
lahev vína z Pálavy a i pﬁi vyhlá‰ení v˘sledkÛ u vítûzÛ jednotliv˘ch
kategorií víno nesmûlo chybût.
Vítûzem se nakonec stal s tﬁíminutov˘m náskokem ãesk˘ reprezentant v cyklokrosu
Zdenûk Mlynáﬁ pﬁed stavitelem trati Milanem Bachmanem a Davidem Kozielem. Nejrychlej‰í Ïenou byla Anna Haselbauerová, druhá cílem projela Blanka Veselá a na tﬁetím místû se umístila RÛÏena Bártová. Favoritky závodu Ïen Jana Matlá‰ková a Petra
Königsmarková mûly defekty a dojely se ztrátou, pﬁesto Königsmarková i po v˘mûnû
píchlé du‰e vyhrála svou kategorii Ïen do 35 let.
Zdenûk Mlynáﬁ je juniorsk˘m mistrem svûta v cyklokrosu a pﬁipravuje se na novou
cyklokrosovou sezonu, která uÏ za necel˘ mûsíc zaãíná. V ní bude opût usilovat
o vítûzství v âeském poháru, kter˘ uÏ tﬁikrát vyhrál a o nominaci na mistrovství svûta,
které se jede v lednu 2010 v Táboﬁe. Po Radomíru ·imÛnkovi, kter˘ v Pavlovû skonãil loni druh˘ je to dal‰í v˘born˘ cyklokrosaﬁ, kter˘ zde vystoupil na stupnû vítûzÛ.

Námû‰Èsk˘ maraton - Námû‰È nad Oslavou
Start závodu se jiÏ tradiãnû konal na Masarykovû námûstí, pro úãastníky byly
pﬁipraveny dvû trasy. Del‰í mûﬁila 63, krat‰í 41 kilometrÛ, obû vedly vût‰inou
po lesních a polích cestách a samozﬁejmû na nich byly obãerstvovací stanice.
Pﬁíjemné poãasí poslední prázdninové soboty 29.srpna pﬁilákalo na start osmého závodu leto‰ní Galaxy série opût nûkolik set závodníkÛ. Pro v‰echny bylo
pﬁipravené dokonalé zázemí i dostatek obãerstvení. Na své si pﬁi‰li i doprovody závodníkÛ a diváci, pro které byl pﬁipraven kulturní i sportovní program,
nechybûly ani vloÏené závody dûtsk˘ch kategorií. Po vyhlá‰ení v˘sledkÛ následovala tradiãní tombola a snad v‰ichni se pﬁi odjezdu louãili s tím, Ïe se tû‰í
na setkání pﬁi dal‰ím cyklomaratonu Galaxy série.

www.galaxy-serie.cz
www.cyklosvec.cz
Dal‰í - a letos poslední - cyklomaratony GALAXY SÉRIE 2009
• 19. záﬁí - Galaxy Kenda Sobûslavsk˘
maraton - Sobûslav
• 26. záﬁí - Galaxy Zruãsk˘ maraton Zruã nad Sázavou - Kácov

SOUTĚŽ O CYKLISTICKÉ PŘILBY A VYBAVENÍ OD
Kolikát˘ roãník je leto‰ní cyklistická GALAXY SÉRIE
a kolik se v jejím rámci jede závodÛ.
A) 10. roãník - 9. závodÛ
B) 9. roãník - 10. závodÛ
C) 10.roãník - 10. závodÛ
SMS odpovûì napi‰te v následující podobû: MSOU
mezera CYKLOSVEC mezera VÁ· TIP (místo vá‰ tip
samozﬁejmû napi‰te písmeno A, B NEBO C)
a ode‰lete na ãíslo 909 03 30

Pravidla soutûÏe:
1. SoutûÏ probíhá od 12:00 hod. 7.záﬁí. a konãí
v 18:00 hod. 21.záﬁí 2009
2. Ceny: cyklistická pﬁilba a dal‰í potﬁeby a vybavení – 1, 5, 10, 25 a 50 správnû tipující
3. V˘herci budou kontaktováni na ãíslo telefonu, ze
kterého ode‰lou SMS
4. SoutûÏe se nemohou zúãastnit zamûstnanci ani
rodinní pﬁíslu‰níci poﬁádajících spoleãností

