Liptov sa zmenil na cykloregión
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Liptovské obce Pribylina a Vlkolínec od soboty oficiálne spája nová tematická
cyklotrasa. Viac ako 70 kilometrov malebných ciest, pretkaných množstvom zaujímavostí a
informácií, pokrstili za účasti
hokejového vicemajstra sveta Jána Laca viac ako
tradične – vodou z miestneho medokýša.

Liptov sa tak s viac ako 700 kilometrami tratí túto sezónu zmení na vyhľadávaný
cykloregión.

Dva tímy, dve štartovacie miesta a jeden spoločný cieľ – propagácia cyklistiky v Nízkych
Tatrách. Túto misiu odštartovali tri zoskupenia regionálne zoskupenia OOCR Región Liptov,
MAS Horný Liptov a Slovenský cykloklub, ktoré cez víkend nateraz symbolicky ukončili
značkovanie desiatok kilometrov cyklotrás z Vlkolínca do Pribyliny. Na krst tejto trasy pozvali aj
hokejového reprezentanta Jána Laca. „Slávnostné otvorenie cyklotrasy je dobrý štart premeny
Liptova na cykloregión.
V tomto úsilí chceme
pokračovať aj v nasledujúcich rokoch a verím, že otváranie cyklotrás sa stane peknou
tradíciou
,“ tvrdí riaditeľka
Oblastnej organizácie cestovného ruchu REGION LIPTOV, Darina Bartková.

Do Pavčinej Lehoty dorazila približne stovka cyklistov, ktorí pokorili viac ako 30 kilometrovú
trasu z Ružomberka, resp. z Pribyliny, odkiaľ vyštartovali o 10:00 hodine. Program podujatia
vyplnili súťaže pre deti a ukážky cyklistického majstrovstva bikerov z Giant bike parku Jasná.
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Nielen cyklistickí nadšenci sa dobre zabávali aj na hudobnej produkcii skupiny Ploštín Punk.

Svoju premiéru si mal aj nový CYKLO & AQUA bus, ktorý od 1.7.2013 počas celej letnej
sezóny až do polovice septembra bude spájať turistické centrá a atrakcie Horného a Dolného
Liptova. Pre držiteľov Liptov Region Card bude doprava zadarmo. "Špeciálne upravený
autobus na bicykle prepojí pre cyklistov a turistov aj tie vzdialenejšie atrakcie Liptova
ako sú Pribylina, Vlkolínec, Lúčky či Hrabovo, podobne ako osvedčené skibusy počas
zimy,“
povedala Miroslava
Korčeková, marketingová manažérka OOCR REGION LIPTOV.

Pretekárom s najzaujímavejším bicyklom sa stal 33-ročný Lipták Marián Ligda, ktorého osud
pred ôsmimi rokmi pripútal na invalidný vozík. Bývalý lyžiarsky reprezentant a priekopník
slovenského freeridu ochrnul pri nehode na svahu, no pri športe zostal dodnes. „Cyklistika je
šport, ktorý formuje charakter. Človek si pri nej precvičí výdrž, prečistí pľúca a na Liptove sa
dokonca aj niečo dozvie o našej kultúre a histórii,“
vyznal sa Ján Laco, ktorý sa stal jedným z krstných otcov cyklotrasy Pribylina – Vlkolínec.
Zároveň dodal. „
Majo je živý dôkaz, že na bicykli sa dajú robiť divy“.
Sobotný prológ totiž Marián Ligda využil na tréning, keďže už o niekoľko dní sa chce na bicykli
vydať do Paríža. Do cieľa bezmála 2 tisíc kilometrovej trate chce doraziť deň pred vyvrcholením
najslávnejších cyklistických pretekov Tour de France.

Aj toto je dôkaz, že na bicykli sa rodia nielen nové výzvy, ale možno aj legendy. Tak prečo im
neísť naproti na dvoch kolesách práve na Liptov?
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