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Shrnutí akcí Bikes4Life - Sosnová květen a červen 2021 

Máme za sebou tři víkendové akce na autodromu v Sosnové u Č.Lípy. Z našeho pohledu byly všechny 

akce úžasné a to že se vykoupily již 14 dní předem pro nás byla neskutečná radost!!! Jde vidět, že se 

náš pohled na okruhové ježdění začíná ujímat a mezi jezdci se roznáší naše myšlenka, že zábava a 

motorky jde spolu ruku v ruce.  

V pátek jsme měli 4 skupiny řazené podle výkonosti. Podle odjetých prvních jízd jsme díky časomíře 

mohli udělat co nejrychleji přeskupení (regrouping) a tak jste dále mohli jezdit více se sobě rovnými 

jezdci. Vedro bylo úmorné, ale zase pneumatiky perfektně lepily a vy jste kroužili co to šlo v plné 

sestavě. 

Večer nás někteří opustili a někteří zase do depa najeli, aby si užili večerní atmosféru v depu. Ta byla 

zase jako vždy vedena v duchu pohody, diskuse a zábavy. Toník se opravdu naučil o akord navíc a 

společně s jeho taťkou zahráli pár desítek skladeb na kytarky. Měli jsme velkou radost, že většina 

depa dorazila mezi nás a přesně o půlnoci s námi zazpívali Českou státní hymnu ve vokálním 

podání!!! 

Druhý den se brány otevřely v 7,30 a noví účastníci začali najíždět do depa. Po povinné registraci a 

nainstalování transpondéru se mohlo od 9,00 kroužit, testovat...no prostě jezdit dokola. Stovky litrů 

nápojů mizely v našem stánku s občerstvením, stejně tak i snídaňové párečky, koblížky....Na obídek 

jsme si dali excelentí hovězí gulášek nebo grilované kotletky. Bylo vidět, že Vám chutná, protože i 

přesto, že vše mají jezdci v ceně ježdění, tak jste našim holkám nechávali krásné spropitné. Děkujeme 

Instruktoři v podstatě neslezli z tratě a byli až zaskočeni neskutečným zájmem o jejich služby!!! 

Odpoledne ve 14,00 byla ukončena registrace do dobrovolného závodu, který jste naplnili, takovým 

způsobem, že jsme museli jeden závod přidat a to hlavně z důvodu bezpečnosti. 

 Zde jsou výsledky všech závodů  

https://racehero.io/.../bikes4life-2021-miksoft.../results 

Všem vítězům gratulujeme a snad se všem líbí i naše originální trofeje, vyrobené z nerezové 

oceli!!! Líbilo se nám i nadšení a důsledné postříkání šampaňským!!! 

Natačela nás i Česká televize – Pořad Svět motorů a televize Sport 5 – Pořad Motorbike 

Po každém vyhlášení byla pro účastníky naší akce losována tombola, do které věnovali ceny naši 

partneři, kteří nám pomáhají s podporou a organizací našich akcí. Děkujeme zejména České 

Podnikatelské pojišťovně, a.s.,  firmě DK-Race, firmě MOTOPOINT, firmě SEBIMOTO, BRABAX 

MOTO, G.F.P., s.r.o. a dalším partnerům 
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