
BŘEZOVSKÝ BIKE
 

 

 

Březovský Bike  je již tradiční závod 
Hlavní trať má téměř vše coby měla mít. Dlouhé výjezdy, dlouhý sjezd, 
technické pasáže, kořeny, v podstatě
odpočinek. 
 
Zkrácené okruhy pro mládež jsou namotány v blízkosti zázemí, ale 
ony nepostrádají technickou i fyzickou nároč
 
Celý závod je situován v nádherném prostř
Slavkovský les a svou kategorii si najde jak zdatný
biker, jak předškolák tak i starý vlk. A navíc, závody mají vždy skv
zázemí jak pro závodníky tak pro diváky. 
 
 
Mapka : 

POHÁR PERUNA z.s., Školní 515, 431 51 Klášterec nad Oh
 

EZOVSKÝ BIKE  

 

 crosscountry horských kol. 
ěla mít. Dlouhé výjezdy, dlouhý sjezd, 
podstatě jen chybí místečka na 

namotány v blízkosti zázemí, ale ani 
náročnost.  

Celý závod je situován v nádherném prostředí lesů na pokraji CHKO 
si najde jak zdatný tak i začínající 

A navíc, závody mají vždy skvělé 
 

 
z.s., Školní 515, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČ : 22858296 
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Březová u Sokolova 
 
GPS : 50°8'49.728"N, 12°39'1.008"E
 

Jan Voká

 

OHLASY ZÁVODNÍK
• Trať jako na sv

(občerstvení, posezení).
• Super závod, jen škoda, že nebylo více 

závodníků, ale tak už to v našem kraji bohužel 
je. 

• Těch zatáč
• Výborná trať

celého prů ě
nejmenší. 

• Trasa krásná, náro
úplně nahoř
náročné a nikdy jsem je neprojel, ale já nejsem 
žádný dobrý technik, takže nejsem úpln
relevantní hodnotitel.

 

http://www.pohar

 

KATEGORIE  
Mužské kategorie ANO 
Ženské kategorie ANO 

Chlapecké kategorie ANO 
Dívčí kategorie ANO 

Předškoláci ANO 

TRATĚ 
Délka tratě 20 km (4x 5km) 

Celkové převýšení 720 m 
Délka okruhu 5 km 

Technická náročnost PRŮMĚRNÁ 
Divácká atraktivita VYSOKÁ 

POVRCH 
10 20 30 40 50 60 70 80 

        

        

        

        

MÍSTO 
ezová u Sokolova – Výsluní 

50°8'49.728"N, 12°39'1.008"E 

KONTAKTY  
Jan Vokáč +420 739 531 602 

 cktbb@seznam.cz 
  
  

OHLASY ZÁVODNÍKŮ 
ť jako na světovém poháru, zázemí perfektní 
čerstvení, posezení). 

Super závod, jen škoda, že nebylo více 
závodníků, ale tak už to v našem kraji bohužel 

ěch zatáček by stačila půlka. 
Výborná trať..trochu lépe zvládnout organizaci 
celého průběhu..možná nějaké atrakce pro 

 Jinak výborný. 
rasa krásná, náročná přiměřeně. Ty točky 
ě nahoře v lese pro mě byly už trochu moc 
čné a nikdy jsem je neprojel, ale já nejsem 

žádný dobrý technik, takže nejsem úplně 
relevantní hodnotitel. 

http://www.pohar-peruna.cz 


