
Královské zprávy 

Přibližně měsíc a půl zbývá do startovního výstřelu 20. ročníku cyklomaratonu AUTHOR Král Šumavy 

2013 MTB. V Klatovech je na letošního „Krále“ připraveno několik novinek. 

Základní a podstatnou změnou je opětovně vynucená změna prostotu cíle. V roce 2012 nás hostil 

sportovní areál  fotbalového oddílu  Klatovy – Luby, ale zarputilá nevraživost jedné jediné osoby nás 

nutila nalézt jiný cílový prostor. Díky vstřícnosti vedení města a Technických služeb města Klatovy se 

cíl přemístí jen o několik stovek metrů do Mercandiniho sadů. Aby nedošlo k roztříštěnosti zázemí 

akce je prezentace přemístěna poblíž Mercandiniho sadů do prostoru školní jídelny  VOŠ a SZŠ 

v Puškinově ulici. Díky dostatečné velikosti sadů bude i prostor pro prezentaci partnerů a dalších 

firem kompaktně začleněn do trati dojezdu maratonu. 

Plánek oblasti prezentace a sobotního cíle: 

 

Organizovat cyklistickou akci v Plzeňském kraji není za současného vedení odboru dopravy Policie ČR 

jednoduché. Pro loňský ročník jsme pro závod horských kol našli oboustranně vhodné řešení, které 

mnoho bikerů vítalo, jako návrat k více opravdu bikovým trasám. Nemáme tedy mnoho důvodů na 

trasách něco měnit s jednou výjimkou. Trasa 45 km bude i v závěrečných kilometrech oddělena. 

Zamezí se tak zahuštění trasy pro přední závodníky sedmdesátky. 

Pořadatelé reagují i na stále vyšší účast mladých bikerů a bikerek na trase 45 km vypsáním 

samostatné kategorie pro juniory a juniorky. Při vyhlášení výsledků tak bude vyhlášena i pětice 

mladých mužů a žen ve věku do 18ti let. 



Přihlašování, prezentaci a výsledky letošního závodu poprvé zajišťuje firma SPORTSOFT. Prezentace 

běží od 1.1.2013 a dva měsíce před závodem je v přihlašovacím systému již více jak 550 závodníků. 

Věříme, že účast aktivních bikerů a bikerek bude i při jubilejním ročníku atakovat hranici 2 500 

cyklistů. 

Další změny se již týkají ne okrajových, ale přeci jen pro účastníka ne tak viditelných záležitostí. 

Věříme, že všechny vítěze potěší netradiční poháry, které vzhledem připomenou desátý ročník 

závodu. Absolutní vítězové dlouhého Krále získají, kromě jiného, i kolo v barvách jednoho z hlavních 

partnerů mBank. Hlavně golfisté mezi bikery ocení pamětní triko s límečkem golfového střihu a  

šťastní výherci losovaných hlavních cen, horských kol AUTHOR, získají neopakovatelný a  specifický 

design od Roberta Štěrby. 

Přípravy na dvacátý ročník AKŠ 2013 MTB běží naplno. Naplno zcela určitě běží i příprava závodníků a 

tak nezbývá než se těšit na 1.6., kdy tradiční tóny skupiny Manower vyprovodí z klatovského náměstí 

všechny ty, kteří si i rok 2013 nedovedou bez Krále představit svoji cyklistickou sezónu. 

www.authorkralsumavy.cz    

      Za TTK Klatovy Víťa Šklebený st. 

 

http://www.authorkralsumavy.cz/

