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Dnešní zprávy: nová mapa Malevil Cup by AUTHOR 2018 je odtajněna.

Today´s

registrujte se na prodejnách Intersport
sportovní Gymbagy s logem závodu
registrace Marathonman Europe prodloužena!
news: New map of Malevil Cup by AUTHOR 2018 has been declassified
Sport Gymbags with logo
The registration for Marathonman Europe has been extended!

Ahoj kamarádi a přátelé horských kol a dobrého "bajkingu". Čas velmi pokročil, a do startu již 19. ročníku
marathonu Malevil Cup by Author, zbývá vlastně jen 5 týdnů. Startovní listiny se plní zajímavými jmény
a je jen na vás zda si dopřejete i Vy neopakovatelný zážitek v podobě startu a účasti na Malevil Cupu 2018.
Náš závod je pro všechny hobíky i profíky, takže věříme, že ANO. Ze čtyř tras a mnoha kategorií si vybere
prostě každý. Registrace se všemi bonusy pro Vás končí 21. května.
Přijměte tedy naše pozvání. Malevil Cup team
Nová mapa Malevil Cup by AUTHOR 2018 je odtajněna.
Jak jsme avizovali, pro letošní rok jsme díky stavebním pracím v Jablonném museli oficiálně a vůbec poprvé
změnit místo startu hlavních tras maratonu. Startovat se bude na silnici č. III/27016 vedoucí okolo Resortu
MALEVIL. Ta bude uzavřena v sobotu od 6.00 hodin pro veškerý provoz. Tedy i pro příjezd ve směru od obce
Mařenice, resp. Cvikova.
Příjezd na Malevil Cup 2018 bude možný pouze ve směru od Jablonného v Podještědí.
K parkování bude sloužit odstavné parkoviště, louka „za kostelem“., cca 800 metrů od místa prezentace a
registrace.
Mapu, profily tras, servisní zóny a další informace naleznete ZDE.

Nový úvod všech čtyř tras vede kompletně v CHKO Lužické hory (přibližně 15 km). Možná se vám trasování
nebude zdát úplně cool. Víme o bajkovějších cestách. Jednání o výjimce k pořádání cyklistické akce nejsou
vůbec jednoduchá. Věříme, že situaci pochopíte. Víme také, že si následující kilometry tras vedoucí Žitavskými
horami vám vše bohatě vynahradí a marathon si maximálně užijete.
Registrujte se na prodejnách Intersport
Možnost registrovat se na vybraných prodejnách Intersport je novinkou tohoto ročníku. Spolu se světově
známým řetězcem sportovních prodejen vám chceme nabídnout možnost výhodné registrace s možnou 10%
slevou na zboží. Více k registraci na prodejnách i o slevě se dočtete ZDE.

Sportovní Gymbagy s logem závodu
pro každého v rámci zaplaceného startovného a přihlášení se k závodu vám budou připomínat letošní ročník.
K dispozici budou čtyři barvy. Neváhejte s registrací a následně ani s vyzvednutím startovního čísla.
Kdo dřív přijde, ten bude moci vybírat z více barev.

Registrace Marathonman Europe prodloužena,
a to až do 15. května 2018. To s ohledem na fakt, že první závod letošní série je na programu až 2. června
v rámci kultovního bikemarathonu Král Šumavy v Klatovech.
Máte tedy čas na trénink i na rozhodnutí kolik závodů ze série chcete absolvovat. Věřte, že registrace na seriál
se vám vyplatí. Navíc nový závod Komplatz King slibuje skvělé zážitky.
Today´s news:
Dear friends of moutain bikes,
the time has got further and the start of the 19th year of Marathon Malevil Cup by Author will begin in only
6 weeks. The start lists are getting filled by interesting names, and it is up to you whether you also decide to
take part in the start line of Malevil Cup 2018. We do believe that you decide to sign up, as the race is not only
for professionals but also for „hobby“ bikers. It is easy for everyone to choose any of the four tracks and many
categories.
Time to register with all bonuses is ending on May 21st 2018.
Hereby, please do accept our invitation. Your Malevil Cup team

New map of Malevil Cup by AUTHOR 2018 has been declassified.
As we had announced, for this year we had to change the starting point of the main tracks of the marathon.
This was due to construction operations in Jablonné v Podještědí.
The start will be on road no. III/27016 situated along the Resort MALEVIL. The road will be closed on Saturday
(09.06.2018) from 6:00 AM for any traffic. Therefore it will be closed also for the access road in direction from
Mařenice/Cvikov.
The access to Malevil Cup 2018 will be possible only in direction from Jablonné v Podještědí.
You can use the field behind the little church as a parking spot, which is approximately 800m from the point
of registration and presentation.

Map, track profiles, service zone and more information is available HERE.
Sport Gymbags with logo
These will be available as a nice memory of this year´s race for those with finished and paid registration.
There will be four colors available.
Do not hesitate with your registration and further pick up of your start number.
Do not forget the rule – First come first served, so do not miss the color you like!
news from malevil
The registration for Marathonman Europe has been extended!
The closing date is on May 15th 2018. It is because we respect the fact that the first race of the Bike
Marathon serie – The King of Šumava in Klatovy is on schedule on June 2nd 2018.

Therefore you have time to train hard and also to decide how many serie races you wish to attend.
Do believe that your registration for the Bike Marathon serie will pay off.

In addition, the new race Komplatz King is promising amazing experiences.
Sledujte / Watch this page
https://www.facebook.com/pg/malevil.cup/posts/?ref=page_internal
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