TISKOVÁ ZPRÁVA O ZÁVODĚ ARMY DUATLON MILOVICE
LABSKÁ VÝZVA 2017
MILOVICE – V neděli 17. září 2017 se v našem městě uskuteční historicky první ročník Army
duatlonu ze série Labská Výzva, který kombinuje běh a cyklistiku. Při každém závodě z této série
mají závodníci možnost utkat se o titul titul Labský Muž/ Labská žena, či Labský Junior/Labská
Juniorka, což vítězům přinese nejen hezký pohár, ale také mnoho sportovních výhod. A právě zde
proběhne vyhlášení celého tohoto poháru, takže se konečně ukázal, kdo ovládne Labe!
Celá akce je zaměřená především na rodiny s dětmi, které chtějí strávit hezké rodinné odpoledne,
vyhrát nějaké vstupy do zábavních parků a zároveň si zazávodit. Žákovské kategorie (tj. děti do 15 let
věku) mají startovné zdarma, pokud závodí alespoň jeden z jeho rodičů. Na děti také čekají medaile v
cíli, které budou graficky téměř totožné jako finisherské medaile rodičů.
Jedinečnost této série je v tom, že hlavní organizátoři navrhli a vyrobili sami spoustu věcí. Příkladem
je vlastní dřevěné/kovové depo, poháry, medaile, startovní čísla, ale také naprogramovali vlastní
čipovou časomíru pro měření mezičasů.
„Jsme mladý tým, máme plno nápadů, energie a motivaci něco v tomto sportu změnit, dostat jej mezi
normální lidi, kteří si sem tam vyjedou na kole nebo vyběhnou, ale také občas zatouží po té cílové
rovince,“ uvádějí hlavní pořadatelé série Kamila Voděrová a Daniel Pallavicini, kteří mají s pořádáním
a se samotným závoděním velké zkušenosti. Mimo běžné sportovce se na startovních listinách
objevili i špičky v tomto sportu, mezi které patří bezpochyby Ondřej Teplý, Lukáš Veselý nebo třeba
Karel Zadák, vítěz našeho závodu Duatlon Břehy na Pardubicku.
Mimo závodníky jsou na závodech vítání i lidé s organizátorským duchem, kteří za drobnou odměnu
pomůžou postavit závod na stabilních pilířích.
Army duatlon Milovice bude oproti přechozím závodům z této série něčím opravdu jiný. Budou zde
překážky, které závodníkům stíží dostat se do cíle. Příkladem jsou třeba pneumatiky, kliky nebo dřepy
a další aktivity, které v nohách ucítíte ještě druhý den. Bát se nemusíte ani o svoje dítka, budou mít
mnohem lehčí překážky než dospělí, tudíž není důvod, proč by to nezvládly. Trať nás provede
atletickým stadionem, lesy v Milovicích, kolem pověstných zrevitalizovaných Tůní a mokřad Josefov.
Závodník se tak může kochat nejednou labutí, ale i dalšími vodními tvory.
Tato akce je poslední ze závodů z této Výzvy. Mezi akce, které se tento rok již uskutečnily, patří
Duatlon Břehy s 19. letou tradicí na Pardubicku, Terénní duatlon a Běh Ještěd, Triatlon a Běh Brandýs,
ale i silniční Pardubický triatlon, který jako jediný ze všech závodů v České republice byl uskutečněn
v srdci tohoto města.
Více informací o projektu najdete na webových stránkách www.labskavyzva.cz.
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