Sazka Tour pojedou týmy z World Tour, organizátoři
chtějí nejlepší Čechy včetně Hirta
Dvaadvacet týmů včetně dvou z World Tour přijede na Sazka Tour,
nejprestižnější silniční cyklistický závod na českém území, který se pojede od
4. do 7. srpna převážně na Olomoucku a v Moravskoslezském kraji. Cílem
organizátorů je dostat na start nejlepší české reprezentanty včetně aktuální
tuzemské jedničky Jana Hirta, vítěze jedné z etap letošního Giro d’Italia, ve hře
je také jedno slavné jméno ze zahraničí. Z World Tour jsou přihlášeny týmy
Team BikeExchange – Jayco a BORA – hansgrohe.

„Chceme mít na startu co nejvíce špičkových Čechů včetně Jana Hirta, intenzivně
jednáme s vedením jeho týmu Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux,“ prozrazuje
ředitel závodu Leopold König, který závod vyhrál jako jediný dvakrát v letech 2010
a 2013.
Sazka Tour bude mít čtyři etapy na Olomoucku, po Moravskoslezském,
Pardubickém, Jihomoravském, Zlínském kraji s několika vrchařskými a sprinterskými
prémiemi. První etapa povede z Uničova do Prostějova, druhá má start v Olomouci
a cíl na Pustevnách, ve třetí části pojedou cyklisté z Moravské Třebové na Dlouhé
stráně, finále vede ze Šumperka do Šternberka.

Ve městech je v den závodu potřeba počítat s uzavírkami center a s průběžnými
uzavírkami na trati, kudy cyklisté pojedou. „Samozřejmě se snažíme, aby dopad na
omezení dopravy v regionu byl co nejmenší,“ ujistil König. Parkování a částečně také
výjezd bude omezen na Pustevnách, kde je cíl druhé etapy. Dlouhé stráně budou
v průběhu třetího dne uzavřené z obou stran.
Závod je součástí UCI Europe Tour, což znamená, že soutěžící musí mít licenci UCI
(Světové cyklistické federace). Dohromady bude na startu přes 150 cyklistů,
vybraných z nejlepších sedmičlenných světových a českých profesionálních
cyklistických družstev (World Team, ProTeam, Continental), týmů a národních výběrů
složených ze závodníků věkové kategorie Elite a U23.
SAZKA Tour Challenge pro hobby cyklisty
Nově bude vložený závod pro hobby sportovce, který se pojede 6. srpna před
hlavním pelotonem a bude měřit 12 kilometrů. Odvážlivci si vyzkouší drastické
stoupání z Loučné nad Desnou na Dlouhé stráně s celkovým převýšením 800 metrů.
K dispozici je omezený počet startovních čísel, zájemci se mohou hlásit
na www.sazkatour.cz. A kdo raději jezdí sám, může již nyní v aplikaci Strava
vyzkoušet vybrané segmenty etap SAZKA Tour i Závodu míru.
Přihlášené týmy:
Team BikeExchange – Jayco, BORA – hansgrohe, Sport Vlaanderen – Baloise,
Drone Hopper - Androni Giocattoli, Bingoal Pauwels Sauces WB, Uno-X Pro Cycling
Team, Bardiani-CSF-Faizanè, Human Powered Health, Elkov – Kasper, Team
Felbermayr - Simplon Wels, Team Vorarlberg, ABLOC CT, Jumbo-Visma
Development Team, Dukla Banská Bystrica, Development Team DSM, Maloja
Pushbikers, Adria Mobil, Voster ATS Team, Santic – Wibatech, Team Lotto - Kern
Haus, ATT Investments.

