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Teme: Turistička zajednica grada Malog Lošinja

Brdski biciklizam: Četiri milijuna ljudi pratit će lošinjski
Svjetski kup

Etapu Svjetskog kupa u brdskom biciklizmu izravno prate 23 televizijske kuće, a 26
preuzet će snimke, reportaže i vijesti. Utrkuje se više od 300 biciklista. Prijenos s
Lošinja vidjet će gledatelji u 104 zemlje svijeta

Etapu Svjetskog kupa u brdskom biciklizmu izravno prate 23 televizijske kuće, a 26
preuzet će snimke, reportaže i vijesti. Utrkuje se više od 300 biciklista. Prijenos s
Lošinja vidjet će gledatelji u 104 zemlje svijeta MALI LOŠINJ Više od 300
natjecatelja iz cijelog svijeta sudjeluje na sinoć otvorenom Mercedes-Benz UCI
Mountain Bike World Cupu Lošinj koji će trajati do 22. travnja. Velika je ovo stvar
za otok vitalnosti jer pruža rijetku mogućnost da slike otoka Lošinja putem TV prijenosa obiđu cijeli svijet (104 zemlje), 23
televizijske kuće imaju izravan prijenos, a njih 26 preuzet će snimke, reportaže i vijesti. Kad se uzmu u obzir sve platforme
od TV prijenosa, do weba i digitalnih mreža, utrku na Lošinju pogledat će više od četiri milijuna gledatelja, što je za
promidžbu otoka Lošinja, regije Kvarner i Hrvatske od izuzetne vrijednosti. – Većina natjecatelja boravi na otoku Lošinju
već desetak dana. Uz same natjecatelje očekujemo oko tisuću pratećeg osoblja i između pet i deset tisuća gledatelja. Svi
hoteli, kampovi i privatni smještaj su nam dobro popunjeni, a za ovaj biciklistički vikend planiramo ostvariti više od 20.000
noćenja, kaže direktor TZG-a Malog Lošinja Dalibor Cvitković. Ističe da su natjecatelji i gosti oduševljeni prirodnim
ljepotama, vidikovcima i klimom otoka, a za samu stazu su izjavili da je zasigurno najatraktivnija u Svjetskom kupu, jako
teška i tehnički zahtjevna, a kao takva jedina je koja se održava na Mediteranu i prolazi kroz urbano područje s ciljnom
arenom na rivi u središtu Velog Lošinja. Inače, staza dugačka 1,8 kilometara počinje na vrhu brda Sv. Ivan iznad Velog
Lošinja te završava na obali u središtu mjesta Veli Lošinj. Staza je kratka, ali je gruba i stjenovita s nekoliko velikih
prepreka i skokova te s jedinstvenom uličnom sekcijom. Procijenjeno je da je potrebno oko 4 minute i 40 sekundi za
najbrže svjetske spustove.
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