
XVIII. Mistrovství školy 

V cyklistice 2022 
členové i nečlenové sportovního klubu Integra či cyklistického oddílu 

 

je jaro a tím se nám přiblížila i oblíbená sportovní soutěž - tradiční školní kolo v cyklistice. Podívejte se, 

kolikátý to je již ročník! Již osmnáctkrát jsme se na této akci potkali a nikdo by již asi ani nespočítal, kolik 

sportovců se akce za tu dlouhatánskou dobu zúčastnilo. Vždyť, při prvních ročnících, většina z Vás ještě ani 

nebyla na světě!   

Školní kolo je určeno pro sportovkyně i sportovce, kluky i holky z celé školy. Přijďte dokázat, že kolo je Váš 

kamarád a nejenom, že ho ovládáte, ale taky, že na něm umíte jezdit rychle. Závodníci budou rozděleni do 

věkových kategorií, zvláště „chlapi“ a „ženské“. Závodníky nominují jejich třídní učitelé! 

Ti opravdu nejlepší mohou být vybráni do reprezentace školy na Mistrovství České republiky, které se bude 

konat v Račicích 14. – 15. června. 

 

Podmínkou startu v závodech je ověřená znalost jízdy na kole (třídní učitel) 

 

Termín: 26.5.2022 – čtvrtek 

Čas:  8,00 – 12,00  Délka trati:  kat. A    4 km (ZŠ, ZŠA 2.st + PrŠ + Auti veter) 

        kat. B    2,5 km ( ZŠS + ZŠ, ZŠA 1.st.) 

Věkové kategorie:  mladší žáci/žákyně 2009 a mladší 

    starší žáci/žákyně   2007, 2008 

    veteráni   2006 a starší 

    

Místo: Hradecké lesy, Hradečnice od Lesního hřbitova -  U vlka (2,5 km) - Hájenka u 

Dvou závor (4 km)           

Vybavení: horská či crossová kola školy a SK Integra, závodník si může vzít i kolo vlastní – 

v případě, že si jeho dopravu na start a zpět zajistí sám (nahlásit předem, jak ho 

dopraví na místo) 

 Helmy – dodá škola, mohou být vlastní 



Oblečení: cyklistické oblečení nebo oblečení sportovní (doporučujeme krátké kalhoty) 

 

Přihlášky:  do 17. 5. 2022  Pavlu Svobodovi (vyplnit na Ičku – třídní učitelé) 

 

 

 

 

Organizační pokyny:  budou upřesněny po zpracování došlých  přihlášek 

 

Těšíme se na Vás 

organizátoři školního kola 

 

 

 

 


