Informace k organizaci cyklistického závodu Babické eMTéBé 2022

Vážení spoluobčané,
jak již jistě víte v sobotu 21.5.2022 se koná na území Babic a v lesích za fotbalovým hřištěm
závod horských kol Babické eMTéBé. V této souvislosti si vám dovolujeme sdělit podrobné
informace o organizaci závodu a nutných bezpečnostních opatřeních, aby nedošlo k úrazům
závodníků nebo poškození majetku, zejména vozidel zaparkovaných na nevhodných místech
závodních tratí.
Závod má tři okruhy, přičemž prostor startu a cíle je pro všechny společný a nachází se na ulici
Zahrady před domem Kociánových čp. 66. Celá ulice Zahrady je plánovaná jako součást
závodních tras, a proto prosíme zejména obyvatele přilehlých domů, aby dbali zvýšené
opatrnosti při pohybu na ulici. Prosíme vás také, abyste svá vozidla tento den parkovali mimo
ulici, aby nedošlo ke zbytečným kolizním situacím. Závody budou probíhat v čase od 12 do 17
hodiny. V tomto čase prosím omezte pohyb po ulici na minimum vč. jízdy vozidly nebo jinými
dopravními prostředky a dbejte pokynů pořadatelů.
Dětský okruh je veden od startu (Zahrady 66) na náves po ulici Dolní až na křížení s ulicí Hájíček
(hlavní křižovatka na návsi), kde děti zabočí doleva a projedou přes ulici Náves a napojí se opět
na ulici Dolní, kterou projedou až do cíle. Na trati bude dostatek pořadatelů, kteří budou
dohlížet jak na samotné závodníky, tak budou podle nutnosti omezovat dopravu po uvedené
trase. Prosíme tedy obyvatele na uvedených ulicích, aby v čase od 12 do 13 hodin neparkovali
na uvedených ulicích, aby pohyb omezili jen na chodníky a nejezdili po uvedené trase s vozidly
nebo jinými dopravními prostředky a dbali pokynů pořadatelů.
Závodní trasy pro puberťáky a dospělé jsou pak kromě ulice Zahrady vedeny výhradně po
lesních cestách a cyklotrasách v prostoru za fotbalovým hřištěm, střelnice, ale také na straně
u Zbýšova, Zakřan, „Kočičí boudě až směrem k Masarykově studánce a Zastávce. Trasy budou
dostatečně značeny a v nejdůležitějších místech budou opět pořadatelé, aby dohlíželi na
bezpečnost celé akce. Na důležitých místech (na vstupech do lesa), pak budou cedule
upozorňující na závod. Tyto kategorie se pojedou v čase od 13 do 17 hodin. Samotné zázemí
pro závodníky, ale i diváky bude na fotbalovém hřišti, kde bude také k dispozici občerstvení, a
kde proběhne i vyhlášení nejlepších závodníků v jednotlivých kategoriích.
Informace o trasách i závodě naleznete na webu závodu https://babicke-emtebe.webnode.cz/
Tímto vás také srdečně zveme, abyste buď jako závodníci (nebo vaše děti) zúčastnili
samotných závodů nebo, abyste závodníky přišli povzbudit.

Děkujeme za spolupráci. S pozdravem Babičáci z.s. a Jiří Háze – hlavní pořadatel

