
BIKE VALACHY 

Druhý závod VALACHY TOUR s centrem u Skiareálu Razula. Bikový maraton po ostrých valašských 

kotárech. Trať vede přes Miloňovou, následně se dvakrát překonává hřeben Vsetínských Beskyd. Poté 

trať závodníky povede před Třeštík a kolem hotelu Horal na Oselnou a hřeben Javorníků. Přes 

sjezdovku Razula se závodníci dostanou až do cílového prostoru. Nádherné výhledy, vydatné kopce a 

náročné sjezdy, ale i četné singltrailové pasáže. Lahoda pro každého bajkera!  

Termín a lokalita 

13. 7. 2013, Skiareál Razula v údolí Léskové, Velké Karlovice 

Vypsaný závod 

BIKE VALACHY – 43 km a 1700 metrů převýšení 

BIKE VALACHY – 27 km a 900 metrů převýšení 

Pro všechny závodníky je povinná dopnutá cyklistická přilba. 

Prize money + ceny (prize money se vztahují k hlavní trati na 43 km) 

Muži: 1. místo 5000 Kč; 2. místo 3000 Kč; 3. místo 1500 Kč 

Ženy: 1. místo 3000 Kč; 2. místo 1500 Kč; 3. místo 1000 Kč 

Celkem: 15 tis. Kč / závod + hodnotné věcné ceny v jednotlivých kategoriích 

Mapa a profil 

Horské kolo 43 km – okruh vede přes Miloňovou, následně se dvakrát překonává hřeben Vsetínských 

Beskyd. Poté trať závodníky povede před Třeštík a kolem hotelu Horal na Oselnou a hřeben 

Javorníků. Přes sjezdovku Razula se závodníci dostanou až do cílového prostoru. 

Horské kolo 27 km - okruh vede  údolím Velká Hanzlůvka na hřeben Vsetínských Beskyd. Poté trať 

závodníky povede před Třeštík a kolem hotelu Horal na Oselnou a hřeben Javorníků. Přes sjezdovku 

Razula se závodníci dostanou až do cílového prostoru. 

Trať maratonu BIKE VALACHY vede v CHKO Beskydy. Při jízdě nevybočujte ze značené trasy, dodržujte 

pravidla chování v CHKO a během závodu neodhazujte odpadky mimo občerstvovací stanice. Dávejte 

na sebe pozor a zvláště v soubězích s turistickými a cyklistickými trasami buďte ohleduplní k ostatním 

návštěvníkům hor. 

Kategorie 

Vždy do dovršení daného věku v kalendářním roce. 

M20 Ž20 

M40 Ž40 

M50 Ž50 

M60 Ž60 



Dětské závody 

Vždy do dovršení daného věku v den závodu 

Kategorie do 4 let – závod na odrážedlech 
Kategorie do 6 let, závod na 400 metrů (1 okruh), start v 11:30 
Kategorie do 9 let, závod na 800 metrů (2 okruhy), start v 11:40 
Kategorie do 12 let, běh na 1200 metrů (3 okruhy), start v 11:50 
 
Vyhlášení výsledků ve 12:00 
 
Přihlášky do dětských závodů na registraci (7:30 – 10:00), startovné zdarma  
 
Startovné 

550 Kč (startovní balíček obsahuje: zdravotní a pořadatelská služba, teplé jídlo + nápoj po závodě, 

balíček sportovní výživy NUTREND, 1x vstup do termálních bazénů Wellness Horal ve všední den, 

měření času a zpracování výsledků pomocí čipů, dárky od sponzorů, občerstvení na trati – 3x a v cíli – 

iontový nápoj + ovoce + čokoláda, fotografie z trati, startovní číslo a doprovodný program) 

Časový harmonogram 

7:30 - 10:00 Prezence a pozdní registrace 

10:40 Otevření startovního prostoru pro seřazení závodníků 

11:00 Hromadný start BIKE VALACHY 43 km 

11:30 Závody dětí 

12:00 Vyhlášení výsledků závodu dětí 

12:30 Hromadný start BIKE VALACHY 27 km  

16:00 Vyhlášení výsledků 

16:15 Živá hudba, občerstvení, volná zábava 

 

Příjezd a parkování 

Od Vsetína/Zlína: V Ústí u Vsetína odbočit směr Velké Karlovice, pokračujte cca 25 km do obce Velké 

Karlovice. Na kruhovém objezdu ve VK pokračujte druhým výjezdem směr Makov (SK) cca 6 km ke 

Skiareálu Razula. 

Od Olomouce: přes Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm, Soláň do Velkých Karlovic. Na 

kruhovém objezdu pokračujte třetím výjezdem směr Makov (SK) cca 6 km ke Skiareálu Razula. 

Nebo z Rožnova p. R. přes Horní Bečvu na Bumbálku (hranice se Slovenskem), cca 3 km za sedlem 

Bumbálka odbočkou doprava („u partyzána“) směr Velké Karlovice a Vsetín cca 5 km ke Skiareálu 

Razula. 

Od Ostravy: Přes Bílou a Bumbálku, cca 3 km za sedlem Bumbálka odbočkou doprava („u partyzána“) 

směr Velké Karlovice a Vsetín cca 5 km ke Skiareálu Razula. 

Od Žiliny: Přes Bytču a Makov do Makovského průsmyku („u partyzána“), odtud odbočkou vlevo 

směr Velké Karlovice a Vsetín cca 5 km ke Skiareálu Razula. 



Parkoviště u Ski areálu Razula a další značená parkoviště v údolí Léskové - 

http://www.mapy.cz/s/6nSZ. 

Organizace 

 Startující mladší osmnácti let se zúčastní závodu pouze s písemným souhlasem rodičů 

 Kapacita závodů je omezena, nanejvýš 600 závodníků může na trať 

Startovní listina 

Bude k nahlédnutí na tomto webu v týdnu před závodem. 

Kontrola kol před závodem 

V místě konání závodu bude možnost využít služby autorizovaného prodejce SPECIALIZED - EXTREM 

SPORT Zlín – kontrola a servis kol, drobné opravy, prodej potřebného materiálu 

Občerstvení na trati 

2 občerstvovací zóny na trati + občerstvení v cíli 

Sprchy a WC 

K dispozici bude sociální zařízení i sprchy v blízkosti startu a cíle. Bude značeno. 

Foto ze závodu 

Bude k dispozici po závodě na webu www.valachytour.cz 

Další 

Autogramiáda Jaroslava Kulhavého, Olympijského vítěze z Londýna 2012. 

Testování kol Specialized. 

Zdarma k vyzkoušení mobilní PUMPTRACK zapůjčený od Bike Parku Kyčerka. 

 

http://www.mapy.cz/s/6nSZ

