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Cyklistický sportovní den ve městě Tharandt (u Drážďan) 
 

Vedení tras přes Českou republiku od 110 kilometru 

 
 
 
Dne 28. května 2011 se na Základní škole v lázeňském městečku Hartha uskuteční 
tradiční cyklistický sportovní den „Cyklistického týmu Tharandtský les“ (Tharandter 
Wald), sportovního sdružení Sportgemeinschaft Kurort Hartha e.V. Již od půl sedmé 
ráno budou u startu k celkem sedmi rozdílným trasám připraveny stovky cyklistických 
fanoušků. 
 
Dále se pojede „Kolo XXL – maraton“ o délce 200 kilometrů a s převýšením 3.100 
metrů. Letos poprvé povede trasa přes hřeben Krušnohoří u Moldavy přes hranici do 
České republiky. Předběžné přihlášení je možné do 21. května 2011 přes internetové 
stránky www.rttw.de. Ale i ti, kteří se rozhodnou až krátce před akcí, mají možnost 
přihlásit se ještě večer před závodem nebo i hodinu pred startem samotným.  
 
Tharandtská akce „Kolo XXL – cyklistická tůra Trans ERZ“ pro mladší a starší 
generaci se koná již po desáté. Je zde možná volba ze šesti tras v délce mezi 20 a 
50 kilometrů. Start je mezi 8.30 a 10.30 hod. Trasy o délce 110 a 150 kilometrů ve-
dou opětovně přes hranici do České republiky. Předběžné přihlášení je i zde možné 
přes internet do 21. Května 2011 na stránkách sdružení.  
 
Patnácté jubileum slaví tzv. „Malé závody míru“ pro děti do 12 let vedoucí kolem 
školy „Bernhard Hantzsch“. Konají se od 15.00 hod. v různých věkových skupinách. 
Přihlášení je možné u startu do 14.45 hod. Všechny vítěze očekávají medaile a 
věcné ceny. Ocenění pohárem obdrží škola s největším počtem účastníků.  
 
Všichni účastníci obdrží diplom. Ručně vyrobené poháry z tharandtského dřeva jsou 
připraveny pro družstva s nejvyšší účastí jakož i pro nejstaršího a nejmladšího 
účastníka. 
 
Další informace ke všem akcím tohoto sportovního cyklistického dne, k podmínkám 
účasti, k přihláškám a možnostech noclehu najdete na:  
www.radteam-tharandterwald.de a www.rttw.de. 
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