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Velké Karlovice na Vsetínsku chystají na polovinu května bikový festival „tří zemí“. Není to odtud do Polska ani na Slovensko daleko, tak proč
ne. Obec velké akce umí, koná se tu například už tradičně gastrofestival, na který se sjede až 35 000 účastníků. Tolik bikerů asi očekávat
nelze, ale kapacity ani zkušenosti nechybí. Festival bude mít opravdu velký záběr! Gravity disciplíny se odehrají v Bikeparku Kyčerka, bikem
ale bude žít doslova celé údolí. Součástí bohatého programu je MTB Karlovský maraton, Enduro série, festival bikových filmů, night ride,
MTB a silniční rallye, soutěže pivobiker, uphill, pumptrack či skill point, večerní party s živou kapelou i soutěže pro děti. Na maraton a enduro
sérii se lze přihlásit i samostatně, ale v obou podnicích mohou startovat i účastníci festivalu, což je nepochybně velká výzva. Počítá se i s aktivní účastí cyklistických osobností, z nichž
se některé potkají s účastníky na autogramiádách a jiné poskytnou lekce výuky jízdy nebo technických grifů, ty další s vámi
a s průvodci vyrazí na vyjížďky po okolí.
Po vzoru Velo Test Festů tu budou k půjčování a testování kola mnoha značek. Mediálním partnerem za českou a slovenskou
stranu je časopis Velo, za polskou magazín
Bike Board. První ročník 3 Nations Bike Festivalu se uskuteční 13.–15. května 2016, už
teď je dobré s tímto termínem počítat. Bližší informace se brzo objeví na facebooku
i na webu www.3nbf.cz.

(FOTO)SOUTĚŽTE S VELEM!

Ještě do 15. února máte čas poslat nám své fotografie do soutěže, kterou jsme vyhlásili v minulém vydání Vela. Vyberte z uplynulé sezony ten podle
vás nejlepší okamžik, který se vám nebo vašim kamarádům povedlo zachytit, a pošlete nám fotografii do redakce. Porota složená z fotografů Vela,
redaktorů a grafiků vybere nejlepších deset snímků, které následně otiskneme v některém z jarních vydání. Pět autorů nejlepších záběrů navíc odměníme
cenami, které stojí za to! Fotografie posílejte na adresu labudova@vpress.cz (papírové naskenujte), nejvýše tři snímky. Maximální datová velikost
je 1 MB/1 fotografie. Připojte stručný popis nebo příběh a jméno autora.

„

S více uměle vytvořenými
stezkami vzrůstá i rychlost
jízdy. Přímým důsledkem
je potřeba delších kol
ke zvýšení ovladatelnosti.
Větší rozvor je dobrý pro
stabilitu a snazší jízdu
na technických trailech,
redukuje riziko pádu přes
řídítka z kopce, drží kola
na zemi ve výjezdu. To dělá
delší geometrii přínosnou
nejen pro sjezd a enduro,
ale také pro nižší zdvihy,
a nezáleží na tom, zda
jste začátečník nebo
zkušený jezdec.

BELL A GIRO
s kamerou 360fly
Že vám vadí kamery trčící z přileb? Mateřská společnost výrobců
helem Bell a Giro, BRG Sports, má stejný názor. Vše je zatím ve fázi
testování, ale už je jasné, že pracuje na čtyřech různých helmách
pro různé sporty. Do vršku budou mít vetknutou odepínatelnou kameru výrobce 360fly s integrovaným modulem GPS a výškoměrem,
schopnou natáčet 360° video při rozlišení 2880x2880 a 30 snímcích
za sekundu. Též umí natáčet i v klasickém poměru stran 16:9. Komunikace s telefony bude probíhat pomocí technologií bluetooth či
wi-fi. Výdrž baterie se pohybuje okolo dvou hodin. Na trhu by se novinka měla objevit během letošního podzimu.

”

Daniel Oster, produktový manažer
horských kol Canyon
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