
ECCE HOMO PEDAL 
1. ročník závodu šlapacích motokár KETTCAR 

jarní závod v sobotu 2. června 2012 ve Šternberku 
 
Generálním partnerem závodu je značka KETTLER - výrobce šlapacích motokár KETTCAR. 

 

Záměrem pořadatelů je uspořádat v sobotu 2. června 2012 
jarní kolo závodu šlapacích motokár v samém centru města 
Šternberka, a to v areálu bývalého augustiniánského kláštera. 
Závod je určen pro děti ve věku 5 – 12 let a je doplněním 
programu v rámci tohoto sportovního víkendu, kdy město 
Šternberk žije automobilovým sportem a probíhá akce Město 
v pohybu. Návštěvnost při těchto akcí je během víkendu  
cca 15.000 návštěvníků. 

V případě zájmu dětí a pozitivního ohlasu bude následně uspořádáno podzimní kolo tohoto 
našeho 1. ročníku závodu šlapacích motokár v měsíci září, při konání závodu historických 
vozidel a motocyklů z celé Evropy, závodu Ecce Homo Historic. 

V dnešní době jsou velice populární elektrické (pro nejmladší generaci) nebo motorové 
čtyřkolky a motokáry (pro zkušenější), které však nejsou 
vždy cenově dostupné pro kteréhokoliv klučinu se srdcem 
závodníka. Pořadatel tedy záměrně chce zvolit šlapací 
motokáry, aby mohli mladí závodníci ukázat nejen svou 
technickou šikovnost v ovládání volantu, ale zapojili také 
svou fyzickou sílu skrze pedály, na místo v současnosti tak 
populárnímu závodění  
a hraní her v pohodlí na židlích u PC monitorů. Šlapací 
motokáry dále umožňují, aby si mohly zkusit závodit  
i dívky, které by se případně motorové motokáry bály  
a dále umožňuje zapojení i mladších dětí už od 5 let věku. 
Závodníci budou rozděleni podle věku do kategorií, kde 
budou první 3 místa oceněna a pokud bude zajištěno 
dostatek sponzorských cen pro závodníky, budou všechny 
registrace zúčastněných závodníků 
následně slosovány o tyto získané 
sponzorské ceny.  

 
1. ročník závodu je uspořádaný v rámci výročí 50. let výroby KETTCAR 
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