Úvodní prohlášení
Jsme svědky stále pokračujícího rozvoje lidských sil, schopností a
možností. Významné činy se rodí dlouho a pomalu rostou. Potřebují
nejenom odhodlání jedinců, ale i podporu a pomoc všech našich sil.
V České republice jsou stovky tisíc nadšených cyklistických
amatérů, kteří propadli kouzlu silniční cyklistiky a obětují ji mnoho ze
svého volného času a ze svých více či méně skromných finančních
prostředků. Část z nich se věnuje tomuto sportu s přístupem
profesionálů, ale bez jejich zázemí a prostředků, o to však s větším
odhodláním a chutí posouvat meze svých výkonů. Mezi ty, kteří sahají v
tomto sportu až na samotné hranice možného, jsou silniční
ultramaratonci. Jejich cíle jsou pro běžné cyklisty nepředstavitelně
vysoko, jejich příprava překračuje běžné představy o tomto sportu a
jejich výkony jsou na hranici lidského chápání. Jsou ochotni tomu
podřídit a obětovat prakticky vše. Po těchto metách však sahá jen
zlomek z početné cyklistické rodiny, neboť zdaleka ne každému je pro
tuto kategorii cyklistiky „z hůry dáno“. Právě pro tuto část cyklistických
amatérů jsme vytvořili sdružení - tým, který jejich snažení spojí, umocní
jejich ambice a pomůže jim dosáhnout jejich cíle.
Český ultramaratonový tým, kterým by měl CUT o.s. bezesporu
být, vzniká v době, kdy se pokusy českých silničních ultramaratonců
soustředí prakticky jen na závody v České republice a v jejím blízkém
okolí. Tyto aktivity jsou organizovány výlučně individuálně bez
synergických efektů, které vznikají týmovou spoluprací. CUT o.s. vzniká
jako platforma sdružující české silniční cyklistické ultramaratonce za
účelem vytvoření odpovídajících podmínek pro ty, kteří se rozhodli
vstoupit do těch nejvyšších výkonnostních pater ultramaratonu a
překonávat stylem „nonstop“ vzdálenosti více jak tisíce kilometrů.

S ohledem na to, že dnes v této oblasti v České republice působí
jen několik cyklistických individualit s potenciálem věnovat se tomuto
sportu dlouhodobě a systematicky, je CUT o.s. zpočátku vytvářen z
minimálně stanovené členské základny s cílem se v blízké budoucnosti
otevřít těm novým uchazečům o členství, kteří budou schopni svou
aktivní účastí přispět ke zvyšování kreditu a obliby této kategorie silniční
cyklisticky v České republice. Nepůjde jenom o závodníky samotné, ale i
o členy budoucích doprovodných, podpůrných a realizačních týmů
zajišťujících nákladnou a složitou organizaci a logistiku, kterou silniční
ultramaratony nezbytně vyžadují.

Ke dni založení Czech Ultra cycling Team, o.s. 10. prosince 2007
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