
Buřťák 2014 

 Cyklistická měřená vyjížďka „O věnec buřtů“ 

 

Zveme všechny příznivce silniční cyklistiky na tradiční měřenou vyjížďku „O věnec buřtů“, která se 
jezdí už více než půl století na závěr silničářské sezóny. V letošním roce, jsme se snažili o návrat 
k tradicím, k zjednodušení a minimální finanční náročnosti pro pořadatele i závodníky. Vracíme se 
zpět na chatu Horské služby a jde nám především o vychutnání si krásy jízdy na silničním kole, 
potkání se s kamarády a zhodnocení uplynulé sezóny 2014 a změření si času. 

 

Pořadatel: Martin Duchek  

Datum konání: Sobota, 20. 9. 2014 

Místo konání: Klášterec nad Ohří  

Registrace: Klášterec nad Ohří – parkoviště u vjezdu na stadion. Registrace účastníků bude 
probíhat od 12:00 do 12:45. 

Kategorie: Muži, Ženy, Junioři (v případě účasti žáků se doplní i tato kategorie)  

Startovné: 50, Kč (v ceně startovného je občerstvení – viz část „Vyhlášení“) 

Start : 13:00 z hlavní silnice Klášterec nad Ohří/Měděnec  

12:55 – řazení jezdců na parkovišti u registrace 

Cíl : Měděnec u nádraží, včetně případných žáků 

Trať : 8,9km, asfaltový povrch  

Hromadná měřená vyjížďka je organizována za plného silničního provozu. Všichni 
účastníci musí dodržovat ustanovení Zákona č.361/2000 Sb. a jsou povinni 
uposlechnout pokynů Policie a pořadatelů.  Cyklistické přilby jsou povinné. Pořadatel 
neručí za škody účastníkům vzniklé, ani jimi způsobené. Jízda v protisměru je 
považována za hrubé porušení pravidel a účastník bude okamžitě vyloučen. Účastník 
startuje na vlastní nebezpečí, což potvrdí svým podpisem při registraci a je povinen se 
označit přiděleným startovním číslem na pravé straně svého dresu. 

Vyhlášení: Vyhlašování s následným tradičním opékáním buřtů, bude probíhat v areálu chaty 
Horské služby na Alšovce (parkování ve Wembloudovo zatáčce). Vyhlašovat se 
budou první tři jezdci z kategorie Muži/Ženy/Junioři (v případě účasti žáků se doplní 
tato kategorie). Nebude probíhat vyhlašování po „ročnících“ známé z MTB závodů. 

  Každý účastník obdrží za startovné (50,-Kč) buřty na opékání (včetně chleba & 
hořčice ) a lahvové pivo/limo, tak jako v minulém roce a za část startovného jsou 
nakoupeny malé ceny pro první tři  a věnec buřtů pro nejrychlejšího. Z této akce není 
žádný zisk pro pořadatele …jde nám o příjemné odpoledne strávené při sportu.  

Případné věci na převlečení převezeme ze startu do cíle. 

 

Kontakt: Martin Duchek (mduchek@email.cz), Tel:725719505 

 

 

mailto:mduchek@email.cz


START + PREZENTACE (Klášterec nad Ohří – u stadionu) 

 

 

CÍL – Měděnec u nádraží  

VYHLÁŠENÍ -  Wembloudova zatáčka (chata Horské služby) 

 


