Závod míru U23 Pohár Národů s novým názvem
Po čtyřech úspěšných ročnících, kdy se podařilo znovu oživit obnovenou tradiční
cyklistickou akci Závod míru, se v roce 2017 závod pojede v prestižní nejvyšší
kategorii kalendáře Mezinárodní cyklistické unie (UCI) mladých závodníků do 23 let
Nations Cup – Pohár Národů, kde je nově zapsán pod názvem „Závod míru U23
Grand Prix Priessnitz spa ".
„Mnoho lidí nedůvěřovalo projektu a možnosti oživit známou značku. Na začátku
jsme se potýkali s nedůvěrou a mnoha problémy - od financí začínaje a povoleními
státních orgánů konče. I pro letošní rok se podařilo obhájit místo v té nejvybranější
společnosti světových cyklistických velmocí v Ncup - Pohár Národů, kde startují
nejlepší světové reprezentační celky. To je pro nás velkým vyznamenáním, ale i
závazkem,“ říká šéf organizačního štábu Jaroslav Vašíček z cyklistického spolku
Jesenická Cyklistická.
Je to pocta všem sponzorům, obcím, dobrovolníkům na křižovatkách, organizátorům,
policistům, prostě všem, co se spolupodílejí na hladkém průběhu Závodu míru U23
Grand Prix Priessnitz spa.
„V letošním roce dochází k několika změnám, které posunou celý závod kvalitativně
dál. Ta nejdůležitější je již zmíněný nový název, který reflektuje těsnější spolupráci
s lázněmi Jeseník. Závod se také nově pojede jako čtyřdenní, věříme, že to zvýší
prestiž a kvalitu závodu a zahraniční účastníci budou o to více vzpomínat na krásy
Olomouckého a Moravskoslezkého kraje, s malebnou krásou Jesenická a zároveň
na pravou cyklistickou dřinu v kopcích,“ pokračuje Jaroslav Vašíček.
První etapa začíná 1. června od 17 hod divácky velice atraktivním prologem na 2
kilometry v centru Krnova. Druhá již osvědčená etapa, takzvaně „šitá“ pro sprintery
se jede 2. června na trase Jeseník – Rýmařov v délce 132 km. V sobotu 3. června
jezdci čeká královská etapa z Krnova přes Jesenické kopce s cílem na přečerpávací
přehradě Dlouhé stráně, přičemž si toto velmi náročné cílové stoupání závodníci
vyšlápnou dvakrát. Tato etapa si nezadá s horskými etapami na cyklistických
podnicích největších světových akcí. Závěrečná etapa Závodu míru U23 Grand Prix
Priessnitz spa se jede v neděli 4. června, je nejdelší etapou měřící 150 km, protíná
nejvýznamnějších místa Jesenicka.
K účasti na závodu bylo přihlášeno 43 národních týmu, ze kterých bylo sportovním
managerem závodu dle kvality vybráno 22 národních týmů z celého světa, kvalitu
startovního pole je zaručena účastí prvních 14 týmu v žebříčku UCI v kategorii
závodníků do 23 let.
A jaké jezdce v národních dresech bychom tedy začátkem června mohli
povzbuzovat? Kromě dvou českých týmů jsou přihlášeni jezdci Rakouska, Belgie,
Francie, Německa, Itálie, Kazachstánu, Nizozemí, Norska, Polska, Portugalska,
Ruska, Slovinska, Španělska, Švédska, Švýcarska, Anglie, USA, Dánska, Japonska
a Ukrajiny.
A Jaroslav Vašíček dodává: „jménem organizačního výboru, zvu všechny na Závod
míru U23 do Jesenických kopců fandit cyklistům“.
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