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ZIMNÝ ZÁVOD OLOMOUC 27.2.2016, ČESKÁ REPUBLIKA
Úspešný štart do novej sezóny. Po zimnej súťažnej prestávke sme odštartovali novú sezónu
na zimnom závode v českom Olomouci. Napriek mrazivému počasiu sa zišlo spolu 68 súťaže
chtivých pretekárov. Organizátori odviedli perfektnú prácu, pripravili pekné a technicky
náročné sekcie, za čo im právom patrí pochvala a veľká vďaka. Vhod padol aj bufet s teplým
čajíkom a párkami. Našim chlapcom sa darilo celkom dobre. Chvíľku síce v prvom kole
bojovali so skrehnutými prstami, ale našťastie sa im podarilo rozhýbať a potvrdili to aj
svojimi výsledkami. V kategórii „Poussin“ sa na štart postavilo 9 pretekárov, medzi nimi aj
Marek. Jazdil vyrovnane a keďže mu chýbali hlavní konkurenti, vyšlo z toho výborné
1.miesto. Michal štartoval v klasicky najviac obsadenej najmladšej kategórii, kde štartovalo
spolu 17 detí. Jazdil s úsmevom, pretek si užíval a na naše a hlavne jeho veľké prekvapenie
mu jeho pekný výkon vyniesol najcennejší kov, 1.miesto. Bilancia prvého preteku tejto
sezóny je teda veľmi priaznivá a hlavne silno motivačná, chlapci nabrali chuť do ďalších
tréningov 

MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA BRINGA EXPO BUDAPEŠŤ, 5.3.2016, MAĎARSKO
Po minulom príjemnom víkende v Čechách, sme pokračovali v maďarskej Budapešti.
Tentokrát však nešlo o pretek. Prijali sme pozvanie Márka Fabiána a chlapcov z Gravity
Academy z Budapešti vystúpiť spolu s nimi na medzinárodnej výstave Bringaexpo. Za túto
možnosť sme veľmi vďační, je super vidieť, že aj jazdci svetových kvalít, dokážu podporiť
mládež. Marek a Michal sa dlho neostýchali a tak ich chlapci z pôvodne dohodnutej pozície
predjazdcov, začlenili plnohodnotne do svojich vystúpení, čo sa stretlo s pozitívnym ohlasom
verejnosti.
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SLOVENSKÝ POHÁR- ZÁRIEČIE, 12.3.2016, SLOVENSKO
Pokračovaním novej sezóny bol Slovenský pohár v Záriečí na Považí. Po obhliadke tratí sme
sa rozhodli oboch chlapcov postaviť na štart v starších kategóriách . Marek štartoval v
kategórii Benjamin, trate boli náročné, miestami musel bojovať sám so sebou. Veľkým
potešením pre neho bolo 3.miesto, hoci o ňom nakoniec rozhodol čas. Michal štartoval v
kategórii Poussin. Keďže poctivo trénoval, ako to všade hlásil , jazdil veľmi spoľahlivo, s
radosťou a s konečným počtom 2 trestné body získal 1.miesto. Veríme, že chlapci budú
pokračovať v ďalšom poctivom trénovaní a podobné výsledky nebudú náhodné. Po
pretekoch chlapci ožili v miestnom trialparku a vybláznili sa dosýta.

SÚSTREDENIE MLÁDEŽE, VRSAR, CHORVÁTSKO, 19.3.- 25.3.2016
Po dlhej a únavnej ceste sme dorazili na miesto konania sústredenia s českou biketrialovou
mládežou. Prekvapenie nás čakalo pár kilometrov pred Rijekou, kde nás v nadmorskej výške
cca 400m vítala na severných kopcoch súvislá vrstva snehu. Niektorí členovia našej posádky
posmutneli, že si k bicyklu nepribalili aj lyže . Po vybalení, posilnení, obhliadke okolia a
spočítaní všetkých hviezdic, morských ježkov, krabov a mušlí sme vyrazili na prvý
zoznamovací tréning. Decká sa vybláznili, pojazdili a akoby zázrakom im ostali sily aj na
večerný bazén. Ráno sa začalo kondičným tréningom ešte pred raňajkami a asi 1,5 hodiny po
raňajkách nástup na doobedňajší tréning na bajkoch. Počasie nám prialo, slnečno, trošku
veterno, ale to deckám vôbec neprekážalo, energie nielen na jazdenie mali aj na rozdávanie.
Sústredenie v chorvátskom Vrsare sme úspešne zavŕšili šťastným návratom domov. Chlapci
pekne potrénovali, vytešili sa z mora a skaliek, zlepšovali kondičku každodenným raňajším
behom a regenerovali večer v bazéne. Okrem toho sme stihli aj prechádzky v okolí a plavbu
loďou do Limského kanála
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ANDERSENOVA NOC, DETSKÁ KNIŽNICA, LUČENEC
Pri príležitosti narodenia známeho dánskeho autora rozprávok H. CH. Andersena sme prijali
pozvanie z detskej knižnice, priblížiť deťom cyklotrial a jazdu na jednokolkách. Atmosféra
bola uvoľnená a príjemná, po vyskúšaní jednokolky deti uznali, že to nie je až tak
jednoduché. Pri hľadaní nejakej súvislosti Andersena a bicykla, nás napadla otázka : "Mohol
sa Andersen bicyklovať?" Po preskúmaní faktov sme zistili, že bicykel oslávi v tomto roku
200. narodeniny a v čase jeho vynájdenia mal Andersen 11 rokov. Takže aspoň teoretická
šanca, že Andersen tento vynález vyskúšal, tu stále je

1.KOLO DETSKÁ TOUR PETRA SAGANA, LUČENEC, 3.4. 2016
3.ročník Detskej tour Petra Sagana odštartoval 1.kolom v Lučenci. Najodvážnejšie odhady v
počte štartujúcich sa stali realitou. Celkovo sa na štart v jednotlivých kategóriách postavilo
viac ako 400 detí. Výrazne tomu pomohlo určite aj príjemné počasie, slniečko vytiahlo do
mestského parku nielen súťaže chtivých, ale aj veľa divákov, ktorí deti perfektne
povzbudzovali. Čakanie na štart a aj oceňovanie víťazov si deti mohli spestriť na skákacích
hradoch, pri maľovaní na tvár, či pri bábkovom divadielku. V tomto ročníku pribudol k
posolstvu DTPS aj nový rozmer. Okrem hľadania nového talentu a snahe priviesť k cyklistike
čo najviac detí, ide aj o zapojenie do tejto súťaže deti z detských domovov a zo sociálne
slabších rodín. Vďaka sponzorovi, ktorý im bicykle aj prilby zapožičal, si mohlo atmosféru
veľkého preteku vyskúšať 10 takýchto detí z Lučenca. S radosťou môžeme skonštatovať, že
sa pretek, až na jedno oneskorené " veľkonočné kúpanie" v miestnom potôčiku, zaobišiel bez
vážnejších zranení. Naši chlapci sa predviedli v troch kategóriách. V najmenšej kategórii
„baby“ vyrazil na trať najmladší člen nášho klubu Jakubko. V kategórii „Mikro“ sme mali až
dve želiezka v ohni Maťka a Miška. Chlapci išli veľmi pekne, v konkurencii 54 chlapcov sa
vôbec nestratili. Maťko dorazil do cieľa na výbornom 11.mieste a Michal s neuveriteľným
prehľadom ukázal svojim súperom logo nášho klubu na svojom chrbte a tak sme si domov
priniesli najcennejšiu trofej s Petrom Saganom. V kategórii „Mini“ vyštartovalo 55 jazdcov
spolu s naším Marekom. Chlapci vyrazili na trať dlhú cca 5km. Marek držal tempo s favoritmi,
výborne si rozdelil sily. V treťom kole sa prepracoval na 10.miesto, no v poslednom kole ho
zradila technika a spadnutá reťaz ho posunula na konečné 18.miesto, ktoré v takej silnej
konkurencii nebolo žiadne sklamanie. Veľmi emotívna atmosféra nastala pri žrebovaní
tomboly, keď zo zákulisia prišli správy z Belgicka o úniku Petra Sagana na pretekoch Okolo
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Flámska 1km pred cieľom. Peťo Zánický len ťažko skrýval svoje pocity, bol viditeľne v
myšlienkach pri Peťovi. Publikum to vycítilo a za obrovského skandovania k nám dorazila
správa, že Peter Sagan to vyhral! Krajšiu čerešničku na torte sme si ani nemohli priať. Po
voňavej sprche broskyňovým nápojom sa ceny z tomboly dostali do rúk šťastných výhercov.
Najviac určite potešila hlavná cena detský bicykel.

TARCAL, 10.4.2016, MAĎARSKO
Po roku sme opäť cestovali do krásnej vinárskej oblasti Tokaj v Maďarsku. Tentokrát sa k
nám pridali aj ďalší slovenskí nadšenci Samo a Erika Hlavatý a Aďo Kvašňovský, ktorí
nezaváhali a prišli podporiť maďarský pretek v miestnom kameňolome v mestečku Tarcal.
Spolu so skupinkou rumunských jazdcov sme tak prispeli k rekordnému počtu štartujúcich
jazdcov na týchto pretekoch. Keďže detské kategórie stále absentujú a Marek s Michalom
boli jednoznačne najmladší účastníci, poňali sme tento pretek skôr ako výborný tréning,
ktorý ukázal, že sa máme v čom zlepšovať. Napriek nedostatku detí, organizátor postavil
našim chlapcom kvalitné sekcie a ich snaha bola aj ocenená medailami. Veríme, že aj pre
ostatných to bol výborný tréning na náročných skalnatých sekciách. Aďo Kvašňovský mal
pretek rozbehnutý veľmi dobre a nebyť pár zbytočných chybičiek, ktoré ho vyviedli z pohody,
určite by siahol na medailové umiestnenie. Erika Hlavatá nezaváhala a všetci maďarskí
chlapci ostali v hanbe. Odniesla si z Tarcalu najcennejšiu medailu. Rovnako sa predviedol aj
jej brat Samo, ktorý súperov deklasoval a s jediným trestným bodom zvíťazil v kategórii
„elite“. Uvidíme, či nás ešte naši maďarskí kamaráti pozvú na preteky aj o rok.
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2.KOLO DETSKÁ TOUR PETRA SAGANA, ŽIAR NAD HRONOM, 16.4.2016
Po 1.kole DTPS v domácom prostredí sme vycestovali na ďalšie kolo do Žiaru nad Hronom.
Počasie organizátorom opäť vyšlo, miestami nám aj chýbali stromy lučenského parku. V
najmladšej kategórii „Baby“ vyštartoval po počiatočnom váhaní Jakubko, do cieľa dorazil za
povzbudzovania celého fanklubu na 10.mieste.V kategórii „Mikro“ pretekali Maťko a Miško.
Maťko po drobnej kolízii skončil na 28.mieste. Michal štartoval so " špeciálnym žltým "
číslom víťaza predchádzajúceho kola a svoju pozíciu si potvrdil. Do cieľa dorazil na 1.mieste a
domov si priniesol ďalšiu krásnu trofej Petra Sagana.V kategórii „Mini“ vyrazil na trať Marek.
Držal sa veľmi dobre, statočne bojoval, výborne rozdelil sily do štyroch kôl a do cieľa prišiel
na 15.mieste z celkového počtu takmer 50 jazdcov. Chlapci okrem pretekania stihli aj
bábkové divadlo, preliezky, skákací hrad aj cukrovú vatu.

JARNÉ SÚSTREDENIE, DOMAŠOV NAD BYSTŘICÍ, 21.4.-24-4.2016, ČESKÁ REPUBLIKA
Predĺžený víkend sme strávili na jarnom sústredení v krásnom prostredí dedinky Domašov
nad Bystřicí pri Olomouci. Organizátori Biketrial klub Olomouc do toho opäť vložili svoje
srdcia a pripravili pre deti, rodičov a trénerov výbornú akciu. Okrem pekného ubytovania a
nadštandardnej stravy zabezpečili v čase medzi tréningami školenia rozhodcov, diskusiu na
tému metodika biketrialu, ale aj zaujímavé prednášky z oblasti prvej pomoci a zdravotnej
prípravy, či stravovania jazdcov. Jazdci mali možnosť vyskúšať si jazdu v rôznom teréne,
využívali svahy okolitého lesa, potok, umelé prekážky, ale aj náročné skaly v kameňolome.
Rôznorodosť vládla aj v počasí, užili sme si nielen slniečko, ale aj sľubovaný dážď a sneh
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HAMRY NAD SÁZAVOU, HRY MLÁDEŽE 1.KOLO, 30.4.2016, ČESKÁ REBUBLIKA
Tento víkend nemôžeme nazvať ináč ako svetový
Začalo sa to v sobotu v prekrásnom
trialparku na 1.kole Hier mládeže v Hamroch nad Sázavou. Neskutočné prostredie
umocňovalo určite aj slnečné počasie, je vidieť, že o tento trialpark sa starajú ľudia s jasnou
predstavou, chuťou a srdcom. Chlapci sa po obhliadke sekcií rozhodli obaja štartovať o
kategóriu vyššie. Michal, ktorý jazdil v „poussinoch“, to síce po nepríjemnom páde v 1.kole
so slzami v očiach trošku oľutoval, ale keďže " už je riadny 6 ročný chlap" zaťal zuby a
dobojoval to do konca. Marek išiel pekne, systematicky, s rozumom. Ani niekoľko zbytočných
chýb nám nezmarilo dobrý pocit zo 7.miesta a pekného preteku. Bonusom z Hamrov je aj
fotka s majstrom sveta Vaškom Kolářom.

3.KOLO DETSKÁ TOUR PETRA SAGANA, SVäTÝ JUR, 1.5. 2016
Náš " majstrovský" víkend pokračoval v nedeľu 3.kolom Detskej tour Petra Sagana vo Svätom
Jure. Na štart najmladších kategórií nastúpil ako predjazdec sám majster sveta 2015 a 2016
Peter Sagan
Sagano- mániu sa aj pri rekordnom počte 602 štartujúcich detí podarilo
organizátorom zvládnuť perfektne, vytvorili priestor na rozdávanie autogramov aj fotenie.
Určite to veľmi prispelo k pozitívnej atmosfére preteku. Z našich členov štartovali: Jakubko v
nesúťažnej kategórii „baby“, Michal a Maťko v kategórii „Mikro“ (rok narodenia 2010-2011).
Miško s Maťkom štartovali v neuveriteľnej konkurencii 96 chlapcov. Maťko išiel veľmi pekne,
technicky výborne zvládol trať a skončil na krásnom 11.mieste. Musíme podotknúť, že z
chlapcov narodených v roku 2011 dorazil do cieľa ako prvý. Miško opäť krásne zabojoval a do
cieľa dorazil spolu s majstrom sveta. Keďže Marek nebol celkom zdravotne fit, na trať
nevyrazil, ale zato do sýtosti využil možnosť vyskúšať si pumptrack s Filipom Polcom. Tak
schválne, kto stretol cez víkend viac Majstrov sveta ?
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BRNO, 7.5.2016, ČESKÁ REPUBLIKA
Aj preteku v Brne počasie veľmi prialo. Chlapci štartovali vo svojich kategóriách, jazdiť
„profesorsky" sa nie vždy darilo, napriek tomu bolo veľa pozitívnych momentov, ktoré si
zaslúžili pochvalu. Marek v kategórii „poussin“ síce obsadil 1.miesto, no s niektorými
sekciami spokojný určite nebol a mrzeli ho. Miškovi tesne "ušla bedňa" a priviezli sme si
zemiakovú medailu

2.ROČNÍK AMATÉRSKYCH PRETEKOV NA HORSKÝCH BICYKLOCH A DETSKÁ TOUR,
LUČENEC-ĽADOVO
Zobudili sme sa síce do upršaného rána, našťastie sa počasie nakoniec umúdrilo a časť
NovoCK sa mohla vydať na lučenskú priehradu Ľadovo na 2.ročník amatérskych pretekov na
horských bicykloch a Detskú tour. V kategórii „Baby“ vyštartoval pekne Jakubko, akurát si to
potom rozmyslel
V kategórii „Mikro“ pretekali Maťko a Miško. Miškovi sa podarilo
potvrdiť 2.miesto z vlaňajšieho ročníka. Z dospelákov nás zastupoval Peťo Pavko na 25 km
mužov a v kategórii žien na 50 km si pre víťazstvo prišla Ľubka Gombalová. Pekný deň s
perfektnou partiou...Netrpezlivo sme čakali na výsledky z UK, kde v rovnakom čase bojoval
náš Marek na Európskom pohári v biketriale...

EURÓPSKY POHÁR, 1.KOLO, DUDWOOD FARM,UK
Výsledky z Uk...Európsky pohár v biketriale, Dudwood Farm, Elton, UK..Marek v kategórii
poussin 1.miesto.
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MČR BLANSKO, 22.5.2016, ČESKÁ REPUBLIKA
Pretek v Blansku začal trochu rozpačito. Pekný trialpark, výborne pripravené sekcie a k tomu
krásne počasie, proste radosť pretekať. No už ráno nám bolo jasné, že to nebude také
jednoduché. Na chlapcov očividne doľahla únava a to na nálade nepridalo ani nám ako
doprovodu. Tí, ktorí doprevázdate svoje ratolesti na pretekoch, určite viete, o čom píšem.
Našťastie sa chlapci prebrali ešte pred štartom. Marek jazdil spočiatku trochu nedôsledne a
zbytočné chyby ho veľmi mrzeli. Nakoniec pozbieral sily a chuť a chybičky z 1.a 2. kola
vychytal a 3.kolo išiel ukážkovo a "profesorsky" za 0 trestných bodov a tým si svoje 1.miesto
zaslúžil. Miškovi sa, až na jeden moment, podarilo sústrediť v tú správnu chvíľu a peknou
vyrovnanou jazdou si vybojoval v najpočetnejšej kategórii (26 jazdcov) 1.miesto.
Organizátorom patrí pochvala za perfektne pripravený pretek, spestrený aj o exihibičné
finále, ktoré prebralo z letargie celé osadenstvo trialparku. Za obrovského fandenia si
neskutočnou jazdou prvenstvo odniesol Vašek Kolář.

MDD, 28.-29.5. 2016, Tančiareň Franz a Mestský park, Lučenec
Tento víkend sme sa rozhodli dať pauzu od cestovania a pretekov. Všetci sme si tento
oddych naplno užili. Samozrejme bicykle nechýbali, chlapci sa v rámci osláv Dňa detí trošku
predviedli v miestnej Tančiarni a v nedeľu v mestskom parku. Vyskúšali snáď všetky atrakcie,
ktoré pre deti pripravilo Centrum voľného času a mesto Lučenec.
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4.KOLO DETSKÁ TOUR P. SAGANA, 29.5.2016 LEVOČA
Kým jedna skupinka nášho klubu si užívala oddychový víkend, druhá časť vycestovala do
Levoče. V sobotu nás krásne reprezentovala Ľubka Gombalová, ktorá na preteku STEFE MTB
maratón Levočské vrchy v kategórii ženy 19-39 rokov na 50 km obsadila 1. miesto. V nedeľu
nastúpil na štart 4.kola Detskej tour P. Sagana v kategórii „mikro“ Maťko. Na technicky
náročnej trati dokázal udržať tempo so staršími chlapcami a do cieľa prišiel na krásnom
6.mieste, čo sa hneď prejavilo posunom v priebežnom poradí. Michal si napriek neúčasti
svoju vedúcu pozíciu v priebežnom poradí zatiaľ udržal..

JEDNOKOLKOVÝ TRÉNING, 3.6.2016, LUČENEC
Hneď zrána sa Márk Fábián a náš Michal predviedli v trialparku deťom z miestnej maďarskej
škôlky. Miškovi sa veľmi páčil potlesk od svojich spolužiakov a kamarátov...len ostatným
chalanom nešlo do hlavy, prečo deti Markovi rozumeli
Počasie našťastie vydržalo a tak
mohli chalani vyskúšať všetky prekážky v našom trialparku.

VYHODNOTENIE 1.KOLA DTPS , 8.6.2016, LUČENEC
V areáli ZŠ M.Š.Štefánika prebehlo vyhodnotenie školy s najväčšou účasťou detí na 1.kole
Detskej tour P. Sagana v Lučenci. Nikoho určite neprekvapilo víťazstvo práve tejto školy,
keďže sa veľmi aktívne podieľala na spolu organizácii a propagácii 1.kola DTPS v našom
meste. Spolu sa do pretekov zapojilo 57 detí z tejto školy. Za svoju účasť si každý z rúk pani
riaditeľky odniesol medailu a malú pozornosť. V rámci vyhodnotenia sa o program pre deti
postarali Marek a Maťo, ktorí deťom predviedli kúsky na jednokolkách a trialovom bicykli.
Maťo sa nezaprel a pridal aj krátky rýchlo kurz angličtiny a čínštiny
Oceňujeme odvahu
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pani riaditeľky, ktorá sa nebojácne vrhla pod kolesá našich jazdcov, čo deti ocenili veľkým
potleskom
Ešte raz veľká vďaka pani riaditeľke Gabriele Aláčovej a aj ostatným
pedagógom, ktorí sa podieľali na organizácii cyklistických pretekov v Lučenci a rovnako aj
deťom, ktoré nelenili a prevetrali svoje bicykle na 1.kole DTPS v Lučenci a podporili tak
myšlienku P. Sagana, že bicyklovanie je zábava

XX. ROČNÍK OKRESNEJ ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY DETÍ MŠ, 8.6.2016, LUČENEC
Ani najmladší členovia nášho klubu dnes nezaháľali. Miško a Maťko sa zúčastnili okresnej
športovej olympiády pre deti MŠ. Obaja síce reprezentovali každý svoju škôlku, ale klubácka
príslušnosť je silná vec a tak sa navzájom povzbudzovali. Miško si v slalomovom behu na 40m
vybojoval krásne 1.miesto.

MČR A ČESKÝ PŘEBOR, 11.6.2016, VELKÁ BYSTŘICE, ČESKÁ REPUBLIKA HRY MLÁDEŽE,
2.KOLO, 12.6. 2016, VELKÁ BYSTŘICE, ČESKÁ REPUBLIKA
Účasť na sobotňajšom nominačnom preteku bola až do piatku rána dosť neistá. Veľká chuť
chlapcov ísť pretekať do Olomouca zahnala aj zdravotné problémy nášho hlavného člena a
tak sme v piatok poobede vyrazili. Veľká vďaka "Radekovcom" za opätovne poskytnuté
zázemie. Pomaly si zvykajú na "nájazd Maďarov" a pravidelné jazykové okienko
slovenčiny . Chlapci štartovali vo svojich vekových kategóriách. Michal, ktorého štart
zastihol opäť počas jeho obedňajšej siesty, na začiatku nachytal 2 krát 5 trestných bodov a
tak boj o medailové umiestnenie prenechal súperom. Keď sa sústredil, poslúchal ho aj bajk a
bola radosť sledovať jeho jazdu cez prekážky. Nakoniec sa po krásne odjazdenom 3.kole s
jedným trestným bodom umiestnil v najpočetnejšej kategórii ( 23 detí) na 8.mieste. Marek

SEZÓNA 2016 NovoCK TRIAL

12

vo svojej kategórii predviedol peknú, precíznu jazdu. Pár chýb priniesla strata koncentrácie v
2.kole, ktoré však v 3.kole opravil a dojazdil ho s 2 trestnými bodmi a tak s prehľadom získal
1.miesto. V nedeľu štartovalo 2.kolo Hier mládeže. Marek pre zdravotné problémy po
zhodnotení situácie na trať nenastúpil. Miškov pokus zastúpiť ho v jeho kategórii takmer
vyšiel. Skončil na 1.mieste, vôbec neprekážalo, že z opačného konca , veď všetky nazbierané
skúsenosti sa cenia.

5.KOLO DETSKEJ TOUR P. SAGANA, PREŠOV
Extrémne teplo dávalo zabrať nielen jazdcom, ale aj divákom. Detičky, ktoré zabojovali a
došli do cieľa si preto zaslúžia veľkú pochvalu. V kategórii „mikro“ nás reprezentovali Miško a
Maťko. Obaja išli veľmi pekne, na technickej časti trati predviedli svoje trialové
schopnosti
Miško síce nestačil na najrýchlejších, napriek tomu 3. miesto veľmi potešilo.
Maťko vybojoval pekné 16.miesto a z ročníka 2011 došiel do cieľa ako prvý

6.KOLO DETSKÁ TOUR PETRA SAGANA, DOLNÝ KUBÍN, 2.7.2016
Ďalšie horúce kolo DTPS sme absolvovali v sobotu v Dolnom Kubíne. A rovnako horúco bolo
aj na trati jednotlivých kategórií. V kategórii „Mikro“ opäť vyrazili na trať obaja naši jazdci
Maťko a Miško. Obaja pekne bojovali, technické úseky išli ukážkovo. Maťko sa nenechal
zahanbiť a po 2. náročných kolách došiel do cieľa na 10.mieste. Miško opäť bodoval a
odniesol si domov krásnu trofej za 3.miesto rovnako ako Peter Sagan na Tour de France v
sobotu
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MSR RUDINA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, 3.7.2016
Ak sa nám v sobotu v Kubíne pod kolesami prášilo, tak v nedeľu to v Rudine rozhodne tak
nebolo. Po výdatnej nočnej búrke sa nám na kolesá lepilo rudinské blato. Ale vždy lepšie
blato ako smola
Obaja chlapci bojovali rovnako úspešne ako Sagan v nedeľu. Michal vo
svojej kategórii „promesa“ obsadil 1. miesto a stihol zajazdiť aj vyššiu kategóriu, kde sa mu
podarilo získať 3.miesto a tak sme mali prvýkrát oboch chlapcov na jednej bedni. Marek si vo
svojej kategórii vyjazdil 1.miesto a získal tak reprezentačný dres a zaradil sa do skupinky
aktuálnych majstrov Slovenska

SÚSTREDENIE, TATRANSKÁ LESNÁ, 23. -25.7.2016
Pekný predĺžený víkend v Tatrách. Chlapci si užili kamošov, pekné prostredie a skaly v
potoku
, ale aj lanovku a túru z Hrebienka.
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UCI SVETOVÝ POHÁR , VOCKLABRUCK, 30.- 31.7. 2016, RAKÚSKO
Organizátori Svetového pohára UCI v rakúskom Vöcklabrucku tentokrát mysleli aj na
najmladších jazdcov a tak sme vyrazili na výlet do Rakúska. V sobotu sa lepšie darilo Miškovi,
jazdil veľmi pekne, s chuťou a preteky si užíval a jeho 2.miesto veľmi potešilo. Marek začal
neisto, bez nálady, prejavila sa únava z predchádzajúceho dňa a skončil na 6.mieste. V
nedeľu Marek vstal naladený oveľa lepšie a tak vyzeralo aj jeho jazdenie. Hoci víťazi boli
tentokrát dvaja, veľmi potešilo, že jedným z nich bol práve náš Marek
Miško začal pekne,
v druhom kole ho síce chybičky rozladili, v treťom kole však zabojoval a vyšlo z toho
1.miesto. Okrem úžasnej atmosféry finálových jázd najväčších borcov svetového cyklotrialu
sme si vychutnali aj krásne prostredie rakúskych kopcov a jazier a cestou domov aj Hangar 7
v Salzburgu.

MAJSTROVSTVÁ SVETA V BIKETRIALE, 8.8.-13.8.2016 BLANSKO, ČESKÁ REPUBLIKA
Vrcholom tohtoročnej sezóny bola účasť na MS v českom Blansku. Našim cieľom bolo zaradiť
sa do 10tky najlepších jazdcov v kategórii poussin. Organizátori pripravili pre jazdcov náročné
sekcie v miestnom lese plnom obrovských skál. Tie preverili nielen fyzickú ale aj psychickú
pripravenosť jazdcov a samozrejme aj doprovodu. Naši chlapci štartovali v utorok 1.kolom.
Išlo sa 8 sekcií na 2 kolá, čo nás v celku potešilo, keďže celý okruh bol do riadneho kopca a
cca 2,5km od štartu. Marek začal svoju jazdu veľmi pozitívne a z prvej sekcie priniesol krásnu
0. Úsmev z tváre mu zmizol po chybe pri doskoku na zadnom kolese. Došla kríza, plač, hnev,
smútok...utrpenie mladého Werthera
Vynútená prestávka na občerstvenie a upokojenie
hlavy pomohla a kríza bola na chvíľu zažehnaná. V druhom kole Marek ukázal, že je bojovník
a nešťastnú päťku opravil na krásnu nulu a umiestnil sa na peknom 7.mieste.Michal, ktorý
bol najmladším pretekárom MS, išiel bez stresu a s úsmevom na tvári. Väčšina sekcií bola
nad jeho sily, ale dve predsa len pokoril. V 1.kole vyjazdil peknú dvojku, ktorú v druhom kole
ešte vylepšil na krásnu nulu. A v sekcii na hranici svojich síl zabojoval a získal trojku. Vďaka
tomu skončil na 15.mieste. Dva dni voľna sme využili na prehliadku Technického múzea v
Brne a tiež na návštevu priepasti Macocha. Chlapci si užili starých aj nových kamošov v
kempe, kúpanie v aquaparku aj na kúpalisku v kempe. V piatok nastúpili do 2.kola
oddýchnutí a pozitívne naladení. Marek opäť začal ukážkovo, no ani v druhom súťažnom dni
nás neobišla kríza. Mareka mrzela dlhá skalnatá sekcia, kde krásne bojoval s 2 trestnými
bodmi, ale žiaľ, čas hral proti nemu a 3 sekundy mu chýbali do splnenia časového limitu a tak
si pripísal 5 bodov. Ale aj tento svoj boj vybojoval. Marekove konečné 8.miesto a Miškove
15.miesto na MS bolo splnením našich predsavzatí..
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7.KOLO DETSKÁ TOUR P.SAGANA, 14.8.2016, SVIT
Po náročnom týždni sme ráno reálne zvažovali možnosť ostať doma v teplej posteli a 7.kolo
DTPS vo Svite vynechať. Na naše veľké prekvapenie však chlapci túto možnosť rázne odmietli
a tak sme vyrazili. Chuť zapretekať si bola obrovská, čo sa prejavilo aj na výsledkoch. Maťko
skončil v kategórii „Mikro“ na 15.mieste. Miško sa veľmi snažil, tesne v cieľovej rovinke mu o
sekundu ušlo víťazstvo, ale 2.miesto napriek tomu veľmi potešilo. Marek vyrazil na trať
spolu s ďalšími 65 chlapcami, svoj osobný boj vybojoval, udržal tempo s najlepšími a obsadil
20.miesto.

2.ROČNÍK YOUTH GAMES A OPEN TRIAL , 20.8.2016, LUČENEC
Naše snaženie vyvrcholilo v sobotu 20.8.2016 o 10 hodine štartom mládežníckych kategórií
2.ročníka Hier mládeže a Open Trialu na Kubínyiho námestí v Lučenci. Sme veľmi radi, že nás
naši priatelia a nadšenci cyklotrialu nenechali v štichu a pricestovali do Lučenca z rôznych
kútov Slovenska, Čiech a aj Maďarska. Veríme, že sa u nás cítili príjemne a malí aj veľkí jazdci
si dobre zapretekali. Za stavbu náročných, no o to krajších sekcií , ktoré preverili schopnosti
jazdcov , ďakujeme šikovným chlapcom z Biketrial klubu Olomouc a tiež Radekovi za výborný
servis okolo časomiery
Naši chlapci, Marek aj Michal, sa rozhodli štartovať v domácom
prostredí v starších kategóriách a bojovať tak viac s prekážkami ako so súpermi. Musíme
skonštatovať, že sa držali výborne, obaja jazdili pekne, profesorsky a obaja sa vo svojich
kategóriách umiestnili rovnako na 5.mieste. Tentokrát v najmladšej kategórii statočne
bojoval aj Maťko. Veľká vďaka patrí všetkých členom nášho klubu, vďaka ktorým to všetko
klaplo a tiež našim sponzorom a podporovateľom, vďaka ktorým mali jazdci na námestí
dostatok prekážok na jazdenie a zároveň kopu drobností v taštičkách, ktoré si deti odniesli
ako odmenu za svoju vytrvalosť a bojovnosť
:-)
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2.KOLO EURÓPSKY POHÁR, 3.9.2016, RETZ, RAKÚSKO
Posledný prázdninový víkend sme strávili v prekrásnom prostredí rakúskeho vinárskeho
mestečka Retz a českého Znojma. Práve toto mesto si organizátori vybrali na 2.kolo
Európskeho pohára a zaroveň aj MČR a Českého přeboru. Kedže 1.kolo v anglickom Eltone
Marek vyhral, nádeje na dobré celkové umiestnenie boli reálne. Skalnaté sekcie boli
pripravené priamo medzi vinohradmi, v agátovom lesíku a v miestnom trialovom parku.
Množstvu šípových tŕňov sme sa síce vyhli, ale technické problémy si nás predsa našli v
podobe preseknutej pneumatiky. Marek našťastie sekciu dojazdil aj na defekte. Na prvý
pohľad ľahšie trate boli sťažené sypkým podkladom, ktorý výborne preveril koncentráciu a
zručnosti jazdcov. Marek si pretek užíval, jazdil precízne a z pohody ho vyviedla v podstate
len jedna sekcia
Cieľ sa podarilo splniť a tak sa na najvyšší stupienok postavil hneď 2krát.
Ako víťaz 2.kola EP, MČR a aj ako celkový víťaz Európskeho pohára v Biketriale 2016. Prvýkrát
si tak vypočul slovenskú hymnu na počesť víťaza. Miško si po obhliadke tratí opäť ako
správny bojovník vybral ťažšiu cestu a štartoval spolu s bratom v kategórii poussin. Je vidieť
ako sa jazdecky posúva, aj keď prekážky nad jeho sily ho stále psychicky preveria a nevyhne
sa ani hnevu a slzičkám

8.KOLO DETSKÁ TOUR PETRA SAGANA, 10.9.2016, MAKOV
Po prvom týždni v škole, pre Miška aj premiérovom , sme sobotu strávili na
predposlednom kole DTPS v Makove. Organizátori pripravili technicky náročné trate na
miestnom lyžiarskom svahu. V kombinácii s teplým počasím to spôsobilo, že si mnohí siahli
na dno svojich síl. Aj naši chlapci dostali riadne zabrať. Marek bojoval vo svojej kategórii v 4
kolách, udržal sa v prvej tretine štartového poľa a došiel na 20. bodovanom mieste. V
kategórii „mikro“ štartovali Miško aj Maťko. Maťko podal opäť pekný výkon a došiel do cieľa
na 14.mieste. Nádeje sme vkladali hlavne do Michala. Trať bola síce náročná, ale veľmi mu
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sadla, predviedol krásnu technickú jazdu v ťažkom teréne. Svojim súperom ukázal chrbát,
došiel do cieľa na 1.mieste a domov si prieniesol ďalšiu cennú trofej s Petrom Saganom.

MAJSTROVSTVÁ MAĎARSKA, 17.9.2016, MISKOLC, MAĎARSKÁ REPUBLIKA
Preteky v Miskolci mali prívlastok medzinárodné. Okrem domácich dorazili Poliaci, Rumuni a
samozrejme aj Slováci. Chýbali už len naši bratia Česi
Organizátori urobili obrovský kus
práce, pripravili pekné a kvalitné sekcie. Všetky boli koncentrované na námestí, čo bola veľmi
príjemná zmena v porovnaní s veľkými presunmi za jednotlivými sekciami na iných
pretekoch. Naši chlapci pretekali v kategóriách kadét a kezdó
Kedže kategórie v
Maďarsku nie sú vekovo ohraničené, nebol problém, že s Marekom a aj Michalom pretekali
chlapci nielen 2 krát vyšší, ale aj 2 krát starší. O to viac nás potešilo Marekove 7.miesto a
Miškove neuveriteľné 3.miesto. Slovenskú výpravu krásne reprezentovali súrodenci Hlavatý.
Samo v kategórii Elite 20 svojou bezchybnou jazdou nedal šancu ani skúsenému Lászlovi
Hegedüsovi a obsadil 1.miesto.

EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY A ŠPORTU, 22.9.2016, LUČENEC
V rámci európskeho týždňa mobility a športu sme pripravili v spolupráci s mestom Lučenec a
ZŠ Štefánika športové dopoludnie pre deti ZŠ v Lučenci. Na námestí sa stretlo množstvo
zástupcov športových klubov. Nechýbal ani náš klub s ukážkami cyklotrialu, jazdy na
jednokolkách a veľký úspech zožali chlapci so svojím tandemovým bicyklom. Na zadnom
sedadle sa v pozícii pasažiera vystriedalo množstvo nadšených detí, ktoré si chceli toto
"čudo" vyskúšať. Tak sa Marek zahral na taxikára
Pre vopred zaregistrované dvojice
súťažiacich sme pripravili súťaž v 2 disciplínach- jazde zručnosti a chôdzi po lane. Všetky deti
absolvovali 2 kolá, tentokrát bolo dôležité získať čo najviac bodov, takže čím ďalej sa deti na
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trati dostali, tým viac bodov získali. Odmenení boli nielen víťazi, ale malú pozornosť a
účastnícku medailu si odniesli všetci účastníci súťaže.

9.KOLO DETSKÁ TOUR PETRA SAGANA, 25.9.2016, SÚĽOV
Finále 3.ročníka Detskej Tour Petra Sagana prebehlo 9.kolom v prekrásnom prostredí
Súľovských skál. Počasie nesklamalo a rovnako ako na ostatných kolách DTPS sme si mohli
vychutnať slniečko. Trate opäť náročné, no pekné zároveň. Marek si svoju jazdu v neďalekom
lese priamo pod Súľovskými skalami veľmi užíval, došiel na 24.mieste a v konečnom
hodnotení tejto silnej kategórie skončil na 31.mieste. V kategórii „mikro“ tradične bojovali
Maťko a Miško. Maťko potvrdil svoju chuť a formu, do cieľa prišiel na 8.mieste. Rovnako
8.miesto mu patrilo aj v celkovom hodnotení DTPS. Potvrdil tak, že v ďalšom ročníku pri
takejto chuti a snažení bude vážnym adeptom na pódiové umiestnenie, keďže z ročníkov
narodenia 2011 skončil na 1.mieste. Michal opäť išiel veľmi pekne technicky, záverečný špurt
trošku skomplikovali pomalší chlapci, ktorí zaostali o 1 kolo, napriek tomu 2.miesto veľmi
potešilo. Neskutočná radosť a hrdosť medzi nami zavládla, keď pri hodnotení celého ročníka
DTPS obliekli Michala do žltého víťazného dresu
Hrdí na našich chlapcov sme boli aj pred
samotným oceňovaním, kedy na podnet organizátora dostali možnosť predviesť sa aj na
cyklotralových bajkoch a ukázať trošku zo svojho trialového umenia.

4.KOLO HIER MLÁDEŽE- YOUTH GAMES, BLANSKO, 1.10.2016, ČESKá REPUBLIKA
Poznáte detskú hru zuby zuby? Úlohou je súpera rozosmiať tak, aby ukázal zuby. Vďaka
organizátorom z Biketrial klubu Blansko sa všetky deti na 4.kole Youth Games usmievali a s
radosťou pritom ukazovali zuby rôznych tvarov a veľkostí
Jediný, kto sa na chvíľu prestal
usmievať bol Radek, keď mu tie zlaté zuby došli
V Blansku nás okrem krásneho počasia,
perfektne natiahnutých pások a množstva " zubatých detí " čakali aj poriadne náročné
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sekcie. Napriek tomu chlapci štartovali " ostaršení" vo vyšších kategóriách. Michal v kategórii
poussin (8-10 rokov) v 1.kole bojoval sám so sebou, miestami mu prekážky len zavadzali
našťastie sa v 2.kole prebral, pekne pojazdil na naozaj ťažkých sekciách a skončil na
12.mieste. Marek v kategórii benjamin ( 11-12 rokov) jazdil veľmi precízne a pohodovo,
opadol z neho strach a prehnaný rešpekt .Jazdil s obrovskou chuťou, preteky si poriadne
užíval a ani defekt a taktické chyby mu náladu nepokazili. Podal veľmi pekný výkon a skončil
na 9.mieste. Vďaka organizátorom neodišiel nikto z preteku s prázdnymi rukami, pre
každého pretekára sa našla drobná odmena. Zaujímavým spestrením bola premiérová súťaž
v jazde na jednokolkách, do ktorej sa zapojili aj naši chlapci a tak si vyplnili čakanie na
vyhodnotenie.

UKONČENIE CYKLOSEZÓNY, ZVOLEN, 9.10.2016
Máme za sebou krásny "ulietaný" víkend. A to doslova
V sobotu si Marek vychutnal výlet
do zasnežených Tatier a obzrel si aj Spišský hrad, tentokrát z vtáčej perspektívy. V nedeľu
sme krátkym cyklotrialovým a jednokolkovým vystúpením uzatvorili cyklosezónu vo Zvolene
a kedže chlapci pekne pojazdili, odmena v podobe horúcej čokolády na očovskom letisku ich
neminula. Lákadiel tam ale bolo viac, nevynechali sme trampolínu a pri prezeraní lietadiel
chalani ani nedýchali. A na záver sme ako bonus mali možnosť vidieť pristátie holandského
balónu v priamom prenose
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VYPNI POČÍTAČ A SADNI NA BICYKEL! ,ZŠ M.R.ŠTEFÁNIKA, LUČENEC, 21.10.2016
To je názov nášho projektu, do ktorého sme v piatok 21.10.2016 zapojili aj žiakov 1. a
2.ročníka ZŠ M. R. Štefánika. Deti sa okrem všeobecných informácií o cyklistike dozvedeli viac
o cyklotriale. Naučili sa jeho súťažné pravidlá, pozreli si ukážky našich chlapcov a na záver si
mohli otestovať svoju rovnováhu na pogo tyči, balančnej podložke a cyklotrialovom bicykli.
Atmosféra bola výborná, deťom a ich pedagógom ďakujeme.

MČR BRNO-SPORTLIFE, 6.11.2016, ČESKÁ REPUBLIKA
Tohtoročnú sezónu sme zakončili minulý víkend na výstavisku v Brne. Chlapci štartovali v
starších kategóriách, Michal v „poussinoch“ a Marek v „benjaminoch“. Trate boli náročné,
chlapcom sa veľmi nedarilo, no napriek tomu si výlet užili.

PROJEKT VYPNI POČÍTAČ A SADNI NA BICYKEL! 2. prezentácia na ZŠ M.R.ŠTEFÁNIKA,
LUČENEC, 11.11.2016
Po vydarenej prezentácii nášho projektu na ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci sme prijali pozvanie
na túto školu znova, tentokrát s cieľom osloviť aj staršie deti - žiakov 3. a 4. ročníka. Priblížili
sme im teóriu cyklistiky a cyklotrialu a po krátkom vystúpení a praktických ukážkach
chalanov, si aj deti mohli vyskúšať rovnovážne cvičenia či jazdu na bajku a jednokolke.
Pozitívne ohlasy zo strany detí nás povzbudili do ďalších prezentácii nášho projektu, ktorý
realizujeme aj vďaka finančnej podpore Nadácie J&T.
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OPATOVSKÁ VIANOČNÁ VESELICA 10.12.2016 , LUČENEC
Aj tento rok sme prijali pozvanie na Vianočnú veselicu...malým ale aj veľkým divákom
chalani predviedli jazdu zručnosti na bajkoch aj na jednokolkách. Veľkou atrakciou bol Funny
bike, ktorý vyskúšal len 1 odvážlivec a skoro sa mu podarilo aj nastúpiť

PROJEKT: "VYPNI POČÍTAČ A SADNI NA BICYKEL" v rámci EURÓPSKEHO DŇA RODIČOV A
ŠKOLY (EDRaŠ) NA ZŠ VAJANSKÉHO v Lučenci 15.12.2016
Na toto dopoludnie sme prijali pozvanie na ZŠ Vajanského, kde sme v rámci EDRaŠ
prezentovali náš projekt. Zapojili sa žiaci 1. stupňa a na záver sa nám aj oni predviedli, ako
dokážu udržiavať rovnováhu na balančnej podložke, na bajku či jednokolke....na naše
prekvapenie sa našlo aj pár naozaj šikovných detí, prevažne dievčat....tie nám v tíme zatiaľ
stagnujú.

