DOWNTOWN DAČICE 2021 - MČR
PROPOZICE ZÁVODU
organizátor závodu
realizátor závodu
termín závodu
místo konání závodu
kontaktní osoby

Město Dačice
IČO – 00246476, sídlo – Krajířova 27, 380 01 Dačice I
BH Bike, z.s.
IČO – 06892051, sídlo – Brandlín 40, 380 01 Volfířov
sobota 5. června 2021
Dačice, Palackého náměstí
Martin Šťastný - 702 154 059 – organizační zajištění závodu
Alexandr Sidor - 722 969 334 – technické zajištění závodu

Závod Downtown Dačice zahájí zkraje června letošní sérii downtownových závodů organizovanou
pod hlavičkou Czech Downtown Series, a to hned pěkně na prudko jako oficiální Mistrovství ČR pod
záštitou Českého svazu cyklistiky! Organizátorem závodu bude město Dačice, pro které závod „na
klíč“ zajistí BH Bike, z.s.
Do Dačic se v sobotu 5. června 2021 sjede česká downtownová elita, která v Dačicích po ročním půstu
nabídne všem přítomným dechberoucí podívanou.
Dačické prostředí je mezi závodníky důvěrně známé a vyhledávané pro vůbec tu nejbouřlivější
atmosféru a divokou diváckou kulisu v celém seriálu závodů. Tenhle extrémní závod horských kol
centrem Dačic si za předchozí 4 ročníky získal stovky fanoušků. Doposud poslední 4. ročník si v roce
2019 nenechalo na dačickém náměstí ujít téměř 1 500 diváků, kteří po celý den mohutně
povzbuzovali všechny závodníky. A letošek rozhodně nebude výjimkou!
Trať o délce 500 metrů nabídne i v letošním ruce zhruba desítku překážek. Samozřejmě nebude
chybět již tradiční, divácky vysoce atraktivní a pro všechny fascinující skok přes kašnu. O stavbu se
trati se postará již tradičně Alexandr DEMO Sidor, což samo o sobě vyvolává velká očekávání a
závodníci se proto můžou těšit na nečekané jezdecké laskominy. O dokonalý zážitek se opět postará
nejen moderní technika včetně kamerových přenosů s online projekcí na velkou LED obrazovku, ale
také dokonalý catering. Nebude samozřejmě chybět ani pestrý doprovodný program.
Registrace závodníků bude vůbec poprvé pouze elektronická, a to přes stránky Czech Downtown
Series. Organizátoři očekávají, že i letos se podaří atakovat magická stovka přihlášených riderů, kteří
budou soupeřit hned v několika kategoriích.
S ohledem na současnou epidemickou situaci budou zajištěny veškerá adekvátní hygienická opatření.
Mimo jiné organizátoři počítají s možností provádění certifikovaných antigenních testů
kvalifikovaným zdravotnickým personálem přímo v místě konání závodu.
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