POZOR!!!! VNIMANIE!!!! ACHTUNG!!! JE TO TU:

4. ROČNÍK NICOLAUSBIKETOUR!!!!
V stanovách Nicolausbiketour máme, že nemá mrznúť a keďže snáď nastane babie leto
tak dúfame, že nebude. Preto po dôkladnom preštudovaní kalendára, zvážení pripomienok
a po dlhodobom sledovaní rosničiek (dvojnohých v TV)

vyhlasujeme veľký deň D 4.nicolausáckeho cyklopresunu
(tak ako minulý rok, akurát, že to bol utotok)
na Jolanu, t.j. 15. septembra 2010 , čo je streda.

Tu sa koordináty :
Štart:
- tento rok pre všetkých cyklochtivých účastníkov je hodina H o 9:30 hod pri
pohostinstve POD JABLONKOU na Štúrovej ulici v Liptovskom Mikuláši. Na
štart sa dopraví každý nadšenec cyklistiky a Nicolausu, ako vie. (vlakom, autom,
koňmo, pešo, ba dokonca aj bicyklom sa dá... ).
A tu je teda trasa:
Aby sme splnili všetky body Stanov Nicolausbiketour, zvolili sme pre tento rok
nasledovnú trasu, ktorá je navrhnutá dokonca tak, aby vyhovovala všetkým, pretože je
možné vrátiť sa z dvoch bodov trasy. Takže ako sme to vymysleli?

Liptovský Mikuláš, Jablonka – Svätý Kríž – Lazisko – Dúbrava – Ľubeľa (Tu je možné pre menej trénovaných vrátiť sa po E18 späť do Lipt. Mikuláša a čakať
peletón v Jablonke. ) Ostatní pokračovať na
- Liptovské Kľačany – Partizánska Ľupča (ako sme šli na bežkách) – križovatka

Vlachy

(tu sa môžu viac unavení vrátiť poE18 do Liptovského Mikuláša a čakať peletón
v Jablonke). Vytrvalí pokračujú

- Vlachy (tu je plánovaná občerstvovacia pauza) - Vlašky – hore priehradným
múrom (tu je takzvané „tlačiace miesto) – Bobrovník – okolo Lipt. Sielnice – Lipt.
Trnovec – Ondrašová – Lipt. Mikuláš, Jablonka.
Tam kde je štart, tam je aj cieľ. Predpokladaná dĺžka celej trasy je cca
45km, upozorňujem – voľným, PRESUNOVÝM tempom!!!!
(celá trasa vedie po asfalte, aj keď niekde trochu horšom)
Tak vymasírujte si zadky, nafúkajte kolesá, vyglančite odrazky, oprášte prilby,
naolejujte retiazky, zoberte dobrú náladu, povedzte v rodinách, ba aj známym
a hybaj 15.9. na 4. ročník NICOLAUSBIKETOUR, kde sú vítaní nielen všetci
Nicolausáci, ale aj niciolauskámoši a nicolauskámošky a všetci, čo majú chuť urobiť
niečo pre svoju dušu a svoje telo.
Či sa pôjde, sa dohodneme podľa počasia v utorok 14. 9. a ak nie, tak náhradný
termínus technikus sme ešte nevymysleli...
Účasť prosím nahlásiť na tento e-mail, alebo na mobil: 0905 477 005, resp.
0910 975 978 – Jano Kuska

