ODRAZEM VPŘED NA POMOC HANDICAPOVANÝM DĚTEM V PRAZE, BRNĚ A NA
PUSTEVNÁCH.
13. 7. 2020 PRAHA Přijďte si užít den plný zábavy na Cooloběžka Cup a podpořte

handicapované děti! Inspirací pro celý projekt jsou všichni ti, kteří se každý den s
úsměvem a nadějí vypořádávají s fyzickým handicapem a výzvami, jenž jejich stav
přináší. V Praze půjde již o IV. ročník závodu a na Pustevnách o II. ročník ze série
charitativních koloběžkových závodů pod vedením bývalého reprezentanta ve skoku na
lyžích Jana Mazocha. Poprvé se charitativní koloběžkový závod bude v září konat i v
Brně, připravuje se také závod v Pardubicích. Jako každý rok bude výtěžek z celé akce
věnován dětem, které i přes nepřízeň osudu nezanevřeli na aktivní a pozitivní přístup k
životu.
Závodníci se mohou registrovat online nebo na místě přímo v den konání závodu.
Pro registrované závodníky je připraven startovní balíček, diplom a občerstvení zdarma. Hlavní
cenou je putovní pohár. Závodníci si mohou zdarma půjčit koloběžku na závod od Kostka
koloběžky. Startovné od 120 do 400CZK.
PRAHA https://www.sportt.cz/register/953
PUSTEVNY https://www.sportt.cz/register/954
BRNO https://www.sportt.cz/register/980
Pro účastníky a diváky je připraven nabitý doprovodný program a občerstvení.
ZÁVODNÍ KATEGORIE jsou rozděleny podle věku a úrovně. V Praze a v Brně jsou kategorie
následující: hlavní kategorie 16 let a starší ( profi a hobby) v délce 3900 m nebo 5200 m,
kategorie handi, 1300 m (pro závodníky s fyzickým postižením), kategorie 11-15 let v délce
1300 m, kategorie 10 let a mladší v délce 300 m. Na Pustevnách si závodníci mohou vybrat
kategorii 45 let a starší v délce 1000 m, kategorii 16 let a starší v délce 2000 m, kategorii 11-15
let v délce 1000 m nebo kategorii pro děti 10 let a mladší v délce 200 m.

COOLOBĚŽKA CUP BRNO, 5. 9. 2020
První ročník závodu se uskuteční v Parku OC Olympia, a výtěžek bude věnován organizaci Černí
koně, z.s.
COOLOBĚŽKA CUP PUSTEVNY, 20. 9. 2020
Cooloběžka Cup Pustevny je již druhým ročníkem ze série charitativních koloběžkových závodů,
a jako loni bude výtěžek věnován dvěma tělesně postiženým dětem z regionu.
COOLOBĚŽKA CUP PRAHA, 27. 9. 2020
Pražský závod se opět uskuteční v krásném prostředí Malešického parku. Letošní výnos bude
věnován organizacím Černí koně, z.s., která tělesně postiženým bezplatně poskytuje speciálně
upravená kola (handbike).

Webové stránky: http://kolobezka-cup.cz
Facebook:
https://www.facebook.com/coolobezkacup/
Instagram:
https://www.instagram.com/coolob
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