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Любителски веломаратон ще обиколи България в рамките на един месец, този следобяд
се очаква колоездачната обиколка да премине и през град Видин днес около 17 часа, в
отсечката от град Дунавци до Видин ще се включват и видинските състезатели по
колоездене от КК „Стрела”, каза за радио “Фокус”- Видин Венцислав Василев,
председател на клуба по колездене във Видин. Той обясни, че е имал желание да
изпрати състезатели от Видин до Козлодуй, но липсата на финасови средства ги
принуждава да участват само в тази къса отсечка на колоездачната обиколка. Той
уточни, че видинските състезатели ще участват в събота на откриването на
състезателния сезон по календара на Българския колоездачен съюз и пред младите
състезатели предстоят 13 състезания. В момента с колоездене се занимават сериозно
около 27 деца. Председателят на клуба се оплака от липсата на средства за този вид
спорт, който е и скъп като поддръжка. „Само един професионален велосипед, сглобен в
България струва около 800 до 1000 лв. Това зависи от мярката и модела, цената при
истинските професионални велосипеди е доста по –висока. Една каска за колоездач
струва 60 лв., специалният екип струва към 160 лв. обувките са 100 лв, а само
парчетата, които закрепват обувката към педала струват на състезателите 20 лв”,
обясни председателят на клуба по колоездене. Отделно трябва да бъде осигурен и
съпровождащ автомобил, който се движи с колоната, защото е опасно, ако покрай тях
мине товарен автомобил, който може да ги изтласка извън пътя. Василев разказа още,
че ежедневно трябва да се тренира с децата, за да могат да са в добра форма за
бъдещите състезания. Доста средства са необходими и за поддружка и резервни части
на велосипедите. Той каза, че миналата година имат спечелени 6 медала и купа на
Републиканското първенство и допълни, че трябва да се отделят повече средства за
този спорт, а не само заложените в общинския бюджет 4000 лв за целия отбор. радио
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