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Akce a výlety pořádané naším KČT a TOM :
Proběhlo :
22. května 2010
23. května 2010

Cyklotrek okolím Mělníka
MTBO – Klánovické MTBO, Author 50 Bezděz

Připravujeme :
květen 2010
29.května 2010
29.května 2010
29.května 2010

TOM 3511 – Dolnovltavský pohár – závod v krosu
MTB – Author Král Šumavy
MTB – Trutnovská 50 České spořitelny

červen 2010
2.června 2010
4.června 2010
5.června 2010
5.června 2010
6.června 2010
12. – 13.6.2010
12.června 2010
19.června 2010
19.června 2010
27.června 2010

Hostibejcké schody – akce pro veřejnost – viz propozice
TOM 3511 – závod v orientačním běhu
MTB – Jistebnický kancionál České spořitelny
3. závod Českého poháru v TZ – Týnec nad Sázavou
MTB – Okolo Hradce
MTB – Bike Maratón 24 Hours MTB – Liberec
MTB – Orlík Tour Kooperativy
MTB - Malevil – Jablonné v Podještědí
MTB – Olomoucká 50 České spořitelny
MTBO – orientační závody okolím Kralup – akce pro veřejnost – viz propozice

Další akce pro veřejnost v roce 2010
19.září 2010
16.října 2010

Kralupské kolo
Velvarský tolar

Galavečer sportovec roku 2009
V pátek 16. dubna 2010 proběhl
druhý galavečer Sportovec Kralup
2009. Po zdařilém prvním ročníku byl
páteční večer plný očekávání mezi
všemi nominovanými.
Za TOM-KČT Kralupy se do finálové
nominace dostal outdoor tým v
kategorii kolektivů od 16 let, Blanka
Rosáková v kategorii jednotlivců 1650 let a Zdeněk Vejrosta v kategorii
trenér/funkcionář.
Program začínal v 19 hodin a vše bylo profesionálně připraveno, včetně projekce,
medailonků, rozhovorů.
A jak jsme dopadli - stručně řečeno VÝBORNĚ - vystoupali jsme společně s
volejbalem na pomyslnou špičku.
V kategorii kolektivů od 16 let jsme obsadili 3. místo, na stejné příčce se umístil i
Zdeněk Vejrosta v kategorii trenér/funkcionář.
Neskutečná bomba však explodovala v kategorii
jednotlivců 16-50 let. Blanka Rosáková zvítězila na
II. galavečeru kralupských sportovců v kategorii 1650 let včetně. Tato kategorie je považována v rámci
vyhlašování nejlepších sportovců Kralup nad
Vltavou za královskou, neboť se v nominaci objevují
sportovci tzv. na vrcholu sil. Blanka, jejíž disciplínou
je turistický závod, nechala za sebou čtyři muže:
Vojtěcha Stránského (MTBO - orientační závody
horských kol), Jana Střesku (hokejbal), Lukáše
Kolce (závody v ledovém korytě) i Patrika Husáka
(hokej).
Na premiérovém ročníku ankety Sportovec Kralup
nad Vltavou získala Blanka Rosáková cenu diváků,
letos se jí podařilo díky skvělým výkonům v loňské
sezóně dojít až k poctě nejvyšší - titulu Sportovce
Kralup nad Vltavou 2009.

Dvořákova Nelahozeves 2010
Již po čtrnácté se šel
turistický pochod Dvořákova
Nelahozeves. Předpověď
počasí se nás snažila
postrašit, ale tradice odolala a
znovu krásné počasí
doprovázelo téměř 200
účastníků po celý den. Menší
počet dětských účastníků plně
vynahradila účast těch věkově
starších, ale zato aktivnějších,
pochodujících pro dobrý pocit,
krásné nové razítko,
pohlednici k pochodu a tradiční diplom. Někteří z účastníků se odhodlali vyzkoušet i doprovodnou soutěž ve stavbě stanu
na čas. Další možností v cíli bylo opečení buřtíků, stanoviště her pro děti nebo jen odpočinek na krásně udržované
turistické základně. Od mnoha účastníků se dostalo díků organizátorům za krásný pochod.
Tak za rok 1. května se těšíme na tradiční i nové turisty.

Turistický závod - Český pohár - 8.5.2010 - Český Brod
V sobotu 8. května 2010 se v Českém Brodě rozeběhl další ročník Českého poháru v turistickém závodě.
Počasí závodu celkem přálo. Náročná trať prověřila zejména běžecké schopnosti všech závodníků a u mnohých i
orientaci na azimutových úsecích.
Pro řadu našich nejmladších závodníků to byl jejich první velký závod a byli udiveni počtem startujících. Všichni bojovali,
a tak jsme získali i nějaká medaile a postupy na Mistrovství České republiky, které se v letošním roce koná v polovině
června ve Frýdlantu nad Ostravicí.
Naše medailové úspěchy:
Červený pohár: 1. místo
Mladší dorostenky: 3. Kristýna Nejedlá
Starší dorostenky: 2. Blanka Rosáková
Muži A: 2. Vít Procházka, 3. Jan Blecha
Ženy B: 2. Romana Vejrostová

Author 50 Bezděz
23.května 2010 probíhá okolím
Bezdězu další závod horských
kol. Z našeho KČT MTB Kralupy
startuje 6 závodníků – Karel,
Romíšek, Zdeněk a Peter na 50-ti
kilometrové trati s místy, které
připomínají bahenní koupele.
Dětské trasy po hrbolaté louce s
„kravskými“ nástrahami jeda
Kačka a Vítek.
V celkovém hodnocení si tradičně vede nejlépe Karel Šimek, který stanul na 97.příčce a konečně se probojoval do
magické stovky.
V jednotlivých kategoriích získáváme dvě medaile a obě zlaté. Romana Vejrostová v kategorii Ženy 50 a Kačka Šimková
v kategorii D14. Holky nám pak mávají z toho nejvyššího stupínku a radost z úspěchu je velká.

Turistický závod - Český pohár - 22.5.2010 - Malenovice

V sobotu 22.května 2010 probíhá v Malenovicích druhý závod Českého poháru v Turistickém závodě.
My vyrážíme busem na povodněmi decimovanou Moravu už v pátek, ale jak cesta, tak místo závodu jsou O.K. Běhá se
v Beskydech (pod Lysou horou) a tomu odpovídá i náročnost tratí.
Z oddílu nás startuje 30, když mnozí nejedou a oddíl je tak trochu na holičkách. Všichni však bojují co to jde, rvou se
s kopci, strmými seběhy, bahnitými úseky a mlhou na azimutech.
Opět máme pár postupů na Mistrovství České republiky a získáváme i nějakou medaili.
Ženy B : 1.Iveta Matějková
Muži B : 3.Zdeněk Vejrosta

3.Romana Vejrostová

Červený pohár : 1.TOM-KČT Kralupy nad Vltavou

