KICK YOUR LIFE KICK FRANCE 2013
TOUR DE FRANCE NA KOLOBĚŽCE

POJEĎ S NÁMI - KICK WITH US

www.kickfrance2013.com

Je to tady – jedete s námi?
Oslava cyklistiky v podobě stého ročníku Tour de France je
na dosah. Pro všechny milovníky koloběžkového sportu
otevíráme možnost, která se možná nebude nikdy opakovat.
Tour de France na vlastní kůži a na koloběžce.
Sté výročí nabízí překrásnou trasu Francií tam a zase zpátky.
Absolvovat to celé na koloběžce je peklo, pojďte se připojit
tedy alespoň na chvilku – jednu, dvě, tři etapy.
Tour de France 2013, to je 21 etap, 4 lehké, 12 těžkých a 5
brutálních, k tomu dva dny odpočinku a nakonec šampaňské
na Champs Élysées. PojeĎte s námi, na jak dlouho chcete,
kolik Vám forma, zdraví nebo Vaše drahá polovička dovolí.
Jedenadvacet dní zábavy (?). Pro ucelené bloky se nabízí
Korsická část pro milovníky slunce a moře (28.6.-30.6.2013)
pro masochisty King of Alps (týden od 13.7. do 19.7. se
všemi legendami Tour).
Ke dnešnímu dni nemáme k dispozici ještě absolutně
přesnou představu o tom, jak bude možné Kick With Us
uspořádat. Níže prozatím představujeme pouze obecné
podmínky, za kterých je možné se akce zúčastnit. Finální
podmínky budou doladěny v návaznosti na tom kolik
koloběžkářů se přihlásí k jakým etapám do 30.dubna 2013.
Současně uvádíme a nikterak nezastíráme, že akcí Kick
With Us pomáháte částečně financovat celý projekt, který
je nesmírně finančně i organizačně náročný.

TIMETABLE
Předpřihláška
nejpozději
do
30.4.2013
info@kickfrance2013.com, v přihlášce uveďte:
•
•
•
•

e-mailem

na

Jméno, příjmení, datum narození
Etapy, kterých se chcete zúčastnit
Zda byste požadovali též transport z cíle etapy do místa ubytování
Případně jiné požadavky, dotazy a nápady

!!! Žádné pozdější přihlášky nebudou akceptovány !!!
Nejpozději do 15.5.2013 následně obdržíte e-mail s definitivními
podmínkami, výši startovného a detailní specifikací formy podpory ze
strany našeho support teamu.
Zbydou Vám dva týdny na rozmyšlenou a provedení platby, a to
nejpozději do 6.6.2013.
Každý definitivně přihlášený dostane absolutně finální informace emailem okolo 20.6.2013 a vždy večer před etapou, které se chce
zúčastnit, zprávu o čase a místě startu etapu formou SMS.

Předpokládaná výše „startovného“

- Úvodní vstupní poplatek
- Poplatek za jednu etapu

… cca 30€
… cca 50€

Poplatek bude zahrnovat
 týmový cyklistický dres Kick France 2013 (žlutý, celorozpínací) s vlajkou
Vaší domoviny;
 Vaše jméno a místo na Vaše představení na webových
stránkách
projektu
 pamětní medaili, plaketu Kick France 2013 nebo jiné obdobné
 podporu během etapy – jídlo, nápoje během etapy
 minimálně tři delší zastávky (15min.) s občerstvením
 oběd
 převoz Vašeho náhradního oblečení pro případ změny počasí apod.
 mechanická podpora v případě defektu, případně výměna koloběžky za
záložní
 pivo v cíli etapy
Poplatek bude teoreticky zahrnovat – bude rozhodnuto v květnu 2013
 týmový cyklistický dres Kick France 2013 (žlutý, celorozpínací) s vlastním
jménem
 dopravu z cíle etapy do místa ubytování
 sportovní výživu během etapy
 Snídani další den (v případě účasti ve více etapách)
 Večeři v místě ubytování
 Kompletní mechanickou podporu
 Kompletní zdravotní zajištění
 Případně jiné

S čím je třeba počítat?
 Absolutní priorita je dojezd našeho týmu na Champs Élysées,
vše ostatní není důležité a vše ostatní půjde v krizových
momentech stranou. Kick With Us není zájezd s cestovkou,
pouze dáváme možnost koloběžkovým nadšencům zkusit si
něco neopakovatelného na vlastní kůži.
 Podpora, ať již v jakékoliv finálně zvolené podobě, bude
poskytována pouze do okamžiku, kdy udržíte krok
s posledním členem našeho týmu. Pokud se Vám to
nepodaří, zůstanete opuštěni kdesi ve Francii s baťůžkem u
nohou.
Pro představu

 Sraz na startu etapy bude vždy mezi 6:00 – 8:00, dle délky
etapy a vývoje celé cesty
 Je třeba počítat s průměrným tempem cca 18,5km/h –
20km/h (jde o tempo jízdy). Se všemi zastávkami půjde o
průměrné tempo okolo 15km/h. V nejtěžších horských
etapách klesá průměrná rychlost k 15km/h a se zastávkami
k 12km/h – řadu úseků ve velkých kopcích je leckdy lepší
vyjít. Nejtěžší etapy mají převýšení okolo 5500m.
 Časově je potřeba umět ujet lehkou nohou 100km
v houpavém terénu v čase okolo 6hodin. 150km potom
v čase okolo 10hodin.
 Nejtěžší dlouhé alpské etapy s délkou okolo 200km – zde je
třeba počítat s délkou jízdy třeba i 15-18hodin. V ostatních
etapách předpokládáme vždy cca 10-13 hodin jízdy.

Detailnější příklady
 Giro d´Italia 2012, 17. Etapa,
190km, 5500m převýšení:
http://connect.garmin.com/activity
/220820707
 Houpavých 175km – Praha /
Třeboň http://connect.garmin.com/activity
/217998723
 Nízké hory, Novohradské hory,
Šumava, 170km http://connect.garmin.com/activity
/218874410
POZOR!!!
 Projekt může být v průběhu Tour
ukončen, pokud dojde k nějaké
nešťastné události, havárii apod.
Toliko úvodní informace. Jdete do
toho?
„PAIN

IS TEMPORARY,
QUITTING LASTS
FOREVER“

Občanské sdružení Kick France 2013
28. října 542, Úvaly, PSČ 25082
IČ: 22764607
info@kickfrance2013.com
www.kickfrance2013.com
Tel.: 737535664

