
Polevsko BIKE CAMP 2019| propozice

Cílem kempu je rozvíjet bajkerské dovednosti jednotlivých účastníků. 
Součástí campu bude výuka sjezdu, skoků a trial. Dále výuka stability, 
vytrvalosti a ostatních aspektů, které k terénní cyklistice patří. 
Vyvrcholením by měl být závod Polevsko Enduro, kde by jednotliví 
závodníci měli zúročit zdokonalené a nově získané dovednosti.
Kurz začíná pátečním odpolednem a je zakončen s vyhlášením závodů 
Polevsko Enduro.
Plná penze je zajištěna od páteční večeře po nedělní oběd. Cena pro 
doprovod je 500 Kč za oba dny. Účastník má cenu započtenou v ceně 
campu.
Prosíme účastníky, aby si přivezli vlastní nádobí (talíře, příbory, hrníčky…).
Jízdné na vleku je pro účastníky kempu v ceně. Pro doprovod nabízíme 
zvýhodněné jízdné 400 Kč/den. Standardní cena je 20Kč za jízdu.

Pro ubytování lze využít přímo zázemí kempu v areálu Polevsko:
ve stanu, v autě, v týpí – cena 50,- Kč/noc/osoba, 
stání pro karavan s přípojkami – cena 200,- Kč/noc
K dispozici jsou wc, sprchy s teplou vodou, žlab na mytí kol.

Pro ty, kteří mají rádi své pohodlí, doporučujeme ubytování v soukromí 
poblíže bikeparku:
www.apartmanypolevsko.cz tel. 604253551 – v těsné blízkosti

www.ubytovani.net/hotel-13008-pension-a-restaurace-arnultovice
tel.775 975 156 

http://www.apartmanypolevsko.cz/
http://www.ubytovani.net/hotel-13008-pension-a-restaurace-arnultovice


Polevsko BIKE CAMP 2019| program

Pátek: Příjezd + registrace, vyzkoušení tratí (16-19hod)
Večeře: 19.00
Večerní program, opékání buřtů, letní kino…

Sobota:  Rozcvička: 8 – 8.30
Snídaně: 8.35 – 9.15
První výukový blok: 9.30 – 11.30
Oběd: 12 – 13
Druhý výukový blok: 13.30 – 15.30
Třetí výukový blok: 16 – 18
Večeře: 18.30
Večerní program, volná zábava

Neděle: Plánovaný vložený závod Polevsko Enduro 2019
Rozcvička: 8 – 8.30, informace k závodu a průběhu dne
Snídaně: 8.35 – 9.15
První výukový blok: …čas dle časového rozvrhu závodu, 
příprava a strategie pro jízdu na jednotlivých tratích
Oběd: 12 – 13 
ZÁVODY
Ukončení kurzu s vyhlášením závodu Polevsko Enduro 
2019
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