
Tak trochu něco o letošní „Cyklotřicítce“ 

 

 Než uvedu věci na správnou míru, chtěl bych touto cestou poděkovat všem kamarádům kteří mně 

pomohli uskutečnit toto klání. Jednalo se o postavení a zbourání celého areálu, dále zajištění celého chodu 

klání, jak v zázemí tak na trase a neposledně postarání se o ty nejmenší – přistavení a jízdy ve vojenské 

technice, střelba atd. Samozřejmě nemůžu opomenout poděkování mé manželce a dceři, kteří mně pomohli 

v zabezpečení občerstvení, technice, stanového zázemí atd. A neposledně děkuji sponzorům, snad se neurazí 

jednotlivé firmy, když vyzdvihnu kamarády bez firemního příjmu  a přesto přispěli Láďa Sládek (Kurvadrát) 

a Zdenda Macháček. A děkuji i vám co jste přišli a i těm co trasu absolvovali (260 cyklistů).       

 

 96% účastníků klání pochopilo o co tu vlastně šlo. Bavili se, ocenili organizaci, kladně hodnotili 

zázemí klání s odkazem, že se těší na další ročník. Bohužel zbývající 4% účastníků věc pojalo jako 

nemilosrdný závod. Níže jsem zkopíroval část úvodní stránky „Cyklolhoťáka“ a červeně vyznačil úmysl 

tohoto klání.   

 

Druhý ročník sportovně – kulturní akce, 

Uskuteční se 29. června 2013. Jedná se o cykloturistiku se záměrem ohodnotit  i ty nejrychlejší.  

Nejde o trhání rekordů, ale užít si to. Samozřejmě, že trasu si můžete projet ve stylu turistiky.  

 

K otázce hodnocení 

 

 I když by si člověk přál, aby akce vyšla bez úhony – bohužel. Počítačová technika selhala a i přesto 

jsem se snažil dotáhnout klání ke zdárnému konci. Ti co tam byli slyšeli mojí omluvu za zdržení - přesto 

ještě jednou děkuji.  

 

 A teď, proč dodatečné hodnocení ve smyslu konzumace čehokoliv v daných hospůdkách  a 

následného čárkování na kontrolním listě ?  

 

 V loňském roce, byl velký problém zabezpečit přítomnost obsluhy v jednotlivých hospůdkách. 

Jednalo se o to, že většina otvírala až ve 12.00 hod a i později (např. Rybářka u jezera v Sadské). Letos jsem 

musel tyto lidi motivovat, aby mi šli jak se říká na ruku. Tak proto ty čárky na poslední chvíli.  

   !!!!!! Tuto změnu jsem průběžně opakovaně vyhlašoval již v prostoru cyklistického klání!!!!!!! 

 Přesto byli tací (4%), kteří byli s tímto nespokojeni s uvedením, že nešlo o závod v rychlosti, ale kdo 

více zkonzumoval. Dokonce, že o tomto hodnocení nevěděl, ti co startovali po něm věděli. Co dodat, 

nepochopili.  

 Prosím vás, hodnotilo se procenty, tedy 100% konzumace – např. 1 osoba při stoprocentní konzumaci 

musela získat 6 čárek (6 hospůdek) a né, že pár účastníků si koupila 20 lízátek a jedem dál. Bylo by to 

nespravedlivé vůči ostatním. Tak že jen100 %. Při jiném klání musíš např. nastřílet určitý počet bodů, jinak 

máš časovou ztrátu. V našem případě účastník musel nastřílet 10 razítek a 6 čárek, pokud ne, má časovou 

ztrátu viz ukázka níže. S nejméně body získáváte první místo. 

Umístění 
Počet 

účastníků 

Ujetý čas 

v min 

Razítka 

z hospod 

Razítka z 

trasy 

100% 

konzumace 

Skutečná 

konzumace 

Konzumace 

v %   

Výsledné 

bodování 

1 2 144 30 20 12 12 100 -6 

2 3 107 30 20 18 6 33,3 23,66 

3 2 121 30 20 12 5 41,7 29,33 

4 2 86 30 20 12 0 0 36 

5 2 114 30 20 12 1 8,33 55,66 

7 5 194 30 15 30 26 86,7 62,33 

   

 Proč jsem zvolil mapu trasy – mohli jste si všimnout, že na trase je značení z jiných akcí nástřikem 

šipek různých barev. A značení pentlemi ? V Kersku a na Hradištku se pořádají podobné akce, kdy ráno 

vyznačí trasu a odpoledne jim účastníci bloudí po lese – značení mizí, proto ta mapa. Máte na ní i obrazový 

doprovod, který ukazuje směr trasy.  

 

Snad jsem zodpověděl vaše dotazy a za kolektiv, kteří vám připravili toto klání děkuje Jan Havlas.  


