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Jarní extrémní závod tříčlenných týmů ve složení běh, mtb xco, kajak
s možností absolvovat jej i v jednom člověku jako extrémní triatlon.

Závod je určen především pro nadšené amatéry, je otevřen pro
širokou sportovní veřejnost a není se tedy příliš čeho bát. Nicméně
bylo ověřeno, že tratě jsou takové povahy, že ani poloprofesionální a
profesionální borci se nenudí a je to i pro ně výzva.

Trasy jednotlivých disciplín jsou specifické tím, že neprotínají žádnou
silniční komunikaci a z 95% jsou v lese a na lesních cestách a pěšinách,
což účastníci velmi oceňují.

 108 závodníků
 cca 200 diváků





Muži
Ženy
Veteráni
Ultra Extrém (jeden člověk absolvuje všechny tři disciplíny sám)

 Přes 80 „liků“ na facebookové stránce závodu
 Návštěvnost webu ve stovkách unikátních IP adres
 Mnoho emailů i osobní pozitivní zpětné vazby

Generální partner
Partneři

PM Consulting s.r.o.
BartVisions
Kalas sportswear
Birell
Partneři cen pro vítěze Cyklo obchod Bendl
Skimen2 Sport
Dargo Computers
Foxnet
Auto Hlaváček – dealer Škoda a KIA
Podpořili
Vodáci Choceň; Vodácké tábořiště CAKLE;
Obec Sruby; Cykloklub Bendl; M&M
Reality; Baseball a Softball klub Choceň;
Pardubický kraj; Město Choceň; Choceňský
okrašlovací spolek

Jako první vyběhnou běžci a běžkyně na trať dlouhou 13,5 km s
převýšením 300 m, která vede z 95% lesem, asfaltu se nohy dotknou
jen výjimečně a to pár metrů u startu a pak cca 150 metrů staré lesní
silničky (stav ala silničky v Orlických horách). Jinak jen kořeny, jehličí,
bahno a spadané listí. Štafetu budou předávat bikerům.

Bikeři obdrží štafetu od běžců, a vydají se ve šlépějích svých kolegů a
záhy zmizí v lese… aby z něj stejně jako běžci vyjeli až do cíle. Trasa je
unikátní tím, že nekříží žádnou silnici a nevjíždí do žádné obce. Celou
dobu se pojede v lese, jen párkrát bude „líznut“ okraj a bahno
oklepáno jen na asi 200 m asfaltu. Jinak bikery čeká 30 km po lese s
převýšením cca 450 m, takže nudit se věříme nebudou. Charakter
první třetiny je XC, druhá je spíše línější XCM a závěr je opět XC.

Finiš týmu zajistí vodáci a vodačky na libovolné nemotorové a
bezplachtové lodi (pořadatel zde neklade žádná omezení, nicméně
necky zřejmě k výhře nepovedou). Lodě musí urazit 3 km po proudu
(bez problému) a pak díky pohonu své jednočlenné posádky také 3
km zpět.

Trasy jsou koncipovány tak, aby obsahovaly několik uzlových míst,
kam přibíhají nebo přijíždějí závodníci několikrát během závodu, takže
se nemusí zdlouhavě přesunovat.
Nejvíce atraktivní je samozřejmě prostor startu a cíle, kde dochází
k předávkám a v mezičasech je k dispozici občerstvení a atrakce
(skákací hrad pro děti, závod odrážedel atd.).
Diváci velmi pozitivně hodnotili začátek trasy pro vodáky, během
kterého mohou zvolit do úložiště lodí pomalejší variantu přes most
nebo rychlejší přes vodu…

