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BIKROS, ŠENKVICE, 14.1.2017
Výborným osviežením, príjemnou zmenou a tiež veľkou inšpiráciou bol víkend strávený s
bikrosovými " maniakmi " v Šenkviciach. Stretla sa tu európska špička detských kategórií.
Bola radosť sledovať prácu s deťmi , okrem jazdenia deti dostávali aj základy štyroch
jazykov. Vďaka patrí Henkymu a jeho tímu za kvalitne zorganizovaný kemp

ZIMNÝ HALOVÝ ZÁVOD, 18.2.2017, OLOMOUC, ČESKÁ REPUBLIKA
Novú sezónu sme odštartovali už tradične v hale v Olomouci. Organizátori pripravili
zaujímavé sekcie, ktoré chlapcov poriadne preverili. Ukázalo sa, že zima bola dlhá a máme čo
doháňať
Chlapci skončili v kategóriách benjamin a poussin zhodne na 7.mieste.

TARCAL TRIAL VERSENY, 25.3.2017, TARCAL, MAĎARSKO
Pekné prostredie kameňolomu vo vinárskej oblasti Tarcal v Maďarsku nám vďaka
príjemnému počasiu umožnilo dosýta využiť množstvo skál na kvalitný tréning. Trate boli
náročné, ale chlapci sa s nimi aj napriek tomu s úsmevom popasovali. Náročné to bolo aj vo
vyšších kategóriách, no ani to nezabránilo Erike a Samovi Hlavatému vyhrať vo svojich
kategóriách.
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1.KOLO DETSKÁ TOUR PETRA SAGANA, 1.4.2017, LUČENEC
V sobotu sme odštartovali cyklistickú sezónu DTPS 2017 v domácom prostredí v mestskom
parku v Lučenci. Slnečné počasie predpovedalo príjemný pretek a naplno využitý športový
deň. Tento rok okrem pretekárskych tratí na všetky deti čakalo množstvo atrakcíí, skákacie
hrady, cyklo škola, strider- odrážadlá, iHover, či rôzne hry a aktivity na vyplnenie času.
Veľkou výhodou preteku boli čipy, ktoré urýchlili celý priebeh preteku. O veselú atmosféru
počas preteku aj vyhodnotenia sa postarala "bubenícka šou", ktorá roztancovala malých aj
veľkých
Po rannej prezentácii sa o 10:30 odštartovali preteky ako zvyčajne, najmladšou kategóriou
detí- "baby". Bojovnosť sa u niektorých prejavila hneď na štarte. Želiezko v ohni sme mali v
kategórii "mikro chlapci". Po odštartovaní sa Maťko držal celý čas na prvej pozícii a aj po
druhom kole súperom ukázal len chrbát a do cieľa prišiel ako víťaz
Miško tento rok postúpil do vyššej kategórie- "mili chlapci", kde statočne bojoval so staršími
chlapcami a do cieľa prišiel na krásnom 4. mieste
Marek v kategórii "mini chlapci" si
zmeral sily a vytrvalosť v 3 kolách a do cieľa dorazil na výbornom 9. mieste
Chlapcom blahoželáme! Začiatok sezóny je výborný. Tešíme sa na ďalšie športové akcie.
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KING OF TRIALS, UCI, 2.4.2017, VIEDEŇ, RAKÚSKO
Po sobotňajšom vyvrcholení nášho úsilia s prípravami DTPS sa časť nášho klubu rýchlo
zbalila a vyrazila na ďalší, tentokrát cyklotrialový pretek King of Trials v susednom Rakúsku.
Súťaž bola súčasťou obrovskej medzinárodnej cyklistickej výstavy a ako promo akcia na
svetový šampionát UCI vo Vöcklabrucku. Pretekalo sa na pekne pripravených umelých
sekciách priamo na námestí pred viedenskou Radnicou. Po obhliadke tratí sme sa rozhodli, že
bude štartovať aj Michal na "bielych" poussinských tratiach a Marek pôjde "modrú".
Marek začal 1.kolo neisto. Po páde na poslednej prekážke v prvej sekcii a nešťastnom strhnutí
šípky sa musel psychicky nakopnúť. Druhé kolo začal rozvážnejšie, 4 sekcie dal za 0, no piata
ho zradila, neustriehol si zadné koleso, to padlo na pásku a tretia 5 bola na svete. Pozíciu na
bedni mu tak nezachránilo ani tretie "čisté" kolo bez trestných bodov. Konečné 6. miesto z 18
súťažiacich bolo pre neho trochu sklamaním. Michal v konkurencii 10 jazdcov milo
prekvapil. Napriek jednému pádu si svojou peknou jazdou zabezpečil 1.miesto.

BIKETRIALOVÉ SÚSTREDENIE, 3.-8.4.2017, VRSAR, CHORVÁTSKO
Po nočnom presune z Viedne nás ráno privítal slnečný chorvátsky Vrsar. Chlapci hneď skočili
do
tréningového
procesu,
čakal
ich
raňajší
beh
a
rozcvička.
Po ubytovaní a raňajkách ich čakal prvý tréning na skalách na pobreží. Chlapci sa do
tréningového režimu dostali veľmi rýchlo, zvykli si v pohode na raňajší beh, dvojfázový
tréning a aj na večernú regeneráciu v bazéne. Všetko zatiaľ zvládajú s úsmevom a s
obrovskou chuťou. Opäť sa potvrdilo, že dobrý kolektív robí divy
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1.KOLO YOUTH GAMES, 29.4.2017, BRNO, ČESKÁ REPUBLIKA
1.kolo Hier mládeže odštartovalo v sobotu 29.4. v Brne. Výborne zorganizovaný pretek
trochu komplikovalo aprílové počasie. Vystriedalo sa slnko s viacerými dažďovými
prehánkami, čo poriadne sťažilo prejazd cez náročné prekážky. Na pohode to nepridalo ani
chlapcom. Marek jazdil rozpačito, v staršej kategórii benjamin skončil na 5.mieste. Michal na
náročných poussinských tratiach bojoval ako vedel, miestami milo prekvapil a obsadil pekné
10.miesto.

MAJSTROVSTVÁ POĽSKA, UCI, 30.4.2017, ANDRYCHÓW, POĽSKÁ REPUBLIKA
Po sobotnom náročnom preteku v Brne sa časť klubu presunula do Zašovej na 2.kolo Detskej
tour Petra Sagana a druhá časť cestovala do poľského mestečka Andrychów na Majstrovstvá
Poľska UCI. Pekne postavené trate a príjemné počasie prispeli k pohode a chlapci si napravili
chuť po predchádzajúcom ťažkom dni. Hoci časomerač stratil Marekovu kartu z tretieho kola,
ani to nám nepokazilo náladu a pretek sme si užili
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2.KOLO DETSKÁ
REPUBLIKA

TOUR

PETRA

SAGANA,

30.4.2017,

ZAŠOVÁ,

ČESKÁ

Po celotýždňových dažďoch sme si v nedeľu mohli vyskúšať, aké je to pretekať na DTPS aj
na mokrom a blatistom teréne, čo všetkých pretekárov obohatilo o novú skúsenosť
Trať
bola náročná, v kopcovitom teréne a viacerí ju hodnotili ako jednu z najťažších zo všetkých
ročníkov detskej tour. Maťko sa v kategórii "mikro" postavil na štart s veľkým odhodlaním
obhájiť dobré umiestnenie z minulého kola. Po "zaspatom" štarte musel ukázať svoju
bojovnosť a schopnosť predbiehať a po záverečnom dramatickom špurte si na cieľovej
rovinke vybojoval krásne 2. miesto

3.KOLO DETSKÁ TOUR PETRA SAGANA, 7.5.2017 NITRA
Po náročnom preteku v Zašovej nás privítalo príjemné prostredie parku v Nitre. Počasie
tentokrát vydržalo, deti sa mohli vyblázniť na preliezkach a iných atrakciách. Rovinatá trať s
mnohými ostrými zákrutami sa zdala jednoduchá, no preverila hlavne mladšie kategórie.
Kolízii a pádu sa nevyhol ani Maťko v kategórii „Mikro“, našťastie bez zranenia, ale prišiel
tak o možnosť zabojovať o medailové umiestnenie. Napriek tomu 5.miesto v najpočetnejšej
kategórii (96 chlapcov) veľmi potešilo. Miško v kategórii „Mili“ išiel veľmi dravo, jazdu si
užíval a dokázal udržať rýchle tempo starších chlapcov. Konečné 7.miesto z 88 chlapcov bolo
výborné
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MAJSTROVSTVÁ
SR
A
ČESKÝ
3.KOLO YOUTH GAMES, 13.5.2017, RUDINA

POHÁR,

13.5.2017,

Rudina

S obavami mokrého preteku a s pribalenými pláštenkami do dažďa sme vyrazili na Kysuce do
dedinky Rudina na Majstrovstvá Slovenska a ďalšie kolo Youth games. Predpovede sa
nakoniec nepotvrdili a my sme si užili krásny slnečný víkend. Keďže kategórie poussin a
benjamin štartovali súčasne, rozhodli sme sa pre ťažšiu verziu. Marek teda štartoval v staršej
kategórii benjamin a Michal ho zastúpil medzi " poussinkami ". A musíme povedať, že ho
zastúpil veľmi zodpovedne, v súťaži Hier mládeže skončil na peknom 4.mieste. V rámci
Slovenska vybojoval krásne 1.miesto a hrdil sa tak titulom Majster Slovenska.
Marek jazdil pekne, pár zbytočných bodov ho mrzelo, v rámci Hier mládeže to bolo 6.miesto
a zároveň 2.miesto na MSR. Najmladšia kategória promesa štartovala neskôr, takže v nej
vedel štartovať aj Miško. Michal nezaváhal, zajazdil všetky 3 kolá bez trestných bodov a tak
si s prehľadom vybojoval krásne 1.miesto. V tejto kategórii sa k nemu pridal aj Maťko, pre
ktorého to bola premiéra na cyklotrialových pretekoch, pokiaľ nepočítame naše domáce
preteky. Maťko splnil očakávania, bojoval o každý bod a dokonca sa podarila aj sekcia za 0
trestných bodov. Konečné 13.miesto nebolo vôbec sklamaním.

FESTIVAL EXTRÉMNYCH ŠPORTOV, 20.5.2017, ÓZD, MAĎARSKO
Máme za sebou ďalší víkend, keď sa náš klub rozdelil a zabojoval na viacerých " frontoch ".
Marek s Miškom prijali pozvanie od Protrial.hu podporiť akciu v neďalekom maďarskom
mestečku Ózd. Spoločne so Sándorom Szabóm predviedli cyklotrial a jednokolky na festivale
extrémnych športov.
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1.KOLO - DETSKÁ POVAŽSKÁ CYKLOLIGA, 20.5.2017 SÚĽOV
Druhá časť tímu sa vybrala na víkendové preteky v Súľove. Sobotný pretek "DPCL" sme brali
ako tréning a prípravu na nedeľnú Detskú tour Petra Sagana. Cieľom bolo vyskúšať si trate a
po zaradení na koniec štartového poľa aj taktiku obiehania. To sa Maťkovi podarilo naplniť
už v priebehu prvého okruhu, keď využil aj technické zručnosti natrénované na triale,
postupne sa prepracoval na vedúcu pozíciu a udržal si ju s veľkým náskokom až do cieľa.
Zaslúžene sa mohol tešiť z 1.miesta na stupni víťazov

4.KOLO - DETSKÁ TOUR PETRA SAGANA, 21.5.2017 SÚĽOV
Sobotný úspech Maťka na Detskej považskej cyklolige napovedal tomu, že aj na hlavnom
preteku nášho výletu do Súľova, môže bodovať. Po tradičnom "zívaní" na štarte sa mu
podarilo štart nezaspať a hneď po prvej zákrute išiel v tesnom závese za svojím hlavným
konkurentom v boji o prvenstvo. Jeho nastúpené rýchle tempo pekne ustál a postupne sa mu
podarilo prepracovať do vedenia. To si aj po menšej kolízii s poslednými pretekármi pri ich
dobehnutí udržal a znova sa mohol radovať z nádhernej trofeje za 1. miesto
Čakanie na
vyhodnotenie sme si spestrili výstupom na Súľovský hrad, odkiaľ sme sledovali celé dianie
preteku z najvyšších pozícií.
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3. ROČNÍK NOVOHRADSKÝ PEDÁL, 21.5.2017, LUČENEC-ĽADOVO
Kým Maťko pokračoval v úspešnom reprezentovaní nášho klubu v Súľove, Marek, Miško a
Ľubica sa predviedli na peknom preteku Novohradský pedál na lučeneckej priehrade Ľadovo.
Miško v kategórii mikro a aj Marek v kategórii mini si jednoznačným spôsobom štart-cieľ
vybojovali obaja 1.miesto. V kategórii žien na 50 km nedala nikomu šancu naša Ľubka a
zavŕšila tak úspešný víkend nášho klubu

MAJSTROVSTVÁ ČR MLÁDEŽE YOUTH GAMES A ČP , 27.5.2017, BLANSKO,
ČESKÁ REPUBLIKA
Vyraziť z domu o 4:30 nebola v sobotu jediná náročná úloha. Po obhliadke tratí sme zistili, že
stavitelia jazdcov vôbec nešetrili. Náročnosť sekcií bola nastavená vysoko. Ale keďže to bol
súčasne
pretek
o
titul
Majstra
ČR,
bolo
to
pochopiteľné.
Michal mal trošku smolu, že jeho kategória štartovala hneď po našom príchode, neostávalo
mu teda nič iné, len sa popasovať s náročnými prekážkami v staršej kategórii. Miško bojoval
statočne, každým kolom sa posúval v sekciách ďalej. Konečné 13.miesto medzi o 3 roky
staršími chlapcami vôbec nebolo sklamaním. Marek štartoval vo svojej kategórii poussin.
Začal pekne na jednej z najťažších sekcií, až kým nedošiel na posledné pneumatiky, kde
neustál zoskok a tesne pred cieľovou páskou bola z 0 zrazu 5. Pohoda skončila po druhej
sekcii, kde chytil druhú 5. Ideálny čas na psychológa, nielen pre jazdca, ale aj pre doprovod
Ak vám niekto niekedy tvrdil, že cyklotrial je o prekonávaní prekážok, nie je to celkom
tak. V prvom rade musíte prekonať sami seba
Našťastie Marek zabojoval a prvé kolo
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dojazdil s tromi 0. Nálada sa zlepšila, vrátila sa chuť, čo sa prejavilo 3 trestnými bodmi v
druhom kole a 2 bodmi v treťom kole. Dokázal sám sebe, že sa to dá, hlavne sa nesmie vzdať
hneď po prvom neúspechu. O to viac si ceníme 3.miesto, ktoré obsadil hneď za majstrom
sveta.

SLOVENSKÝ POHÁR MLÁDEŽE, 28.5.2017, ZÁRIEČIE
Po náročnom, ale kvalitne zorganizovanom preteku v Blansku sme v nedeľu pokračovali v
ceste do Záriečia na SP mládeže do miestneho trialparku. Škoda, že pekne pripravené sekcie
neprišlo vyskúšať viac jazdcov a podporiť tak slovenský cyklotrial. Napriek slabej účasti si to
naši chlapci užili, pojazdili, potrénovali, nikde sa dlho nečakalo, pretek mal rýchly a plynulý
spád. Michal v kategórii poussin si to vyslovene užíval, jazdil s úsmevom, po preteku v
Blansku si napravil chuť a 1.miesto bolo len čerešničkou na torte
Marek v kategórii benjamin mal len jedného súpera a rovno toho najlepšieho, aktuálneho
majstra Slovenska. Niektoré sekcie zajazdil krásne, niektoré nevyšli podľa jeho predstáv, ale
v podstate to bol kvalitný tréning ocenený aj originálnou trofejou

5.KOLO DETSKÁ TOUR PETRA SAGANA, 4.6.2017, BANSKÁ BYSTRICA
Ďalšie kolo DTPS sme si nemohli nechať ujsť. Keďže Banská Bystrica je Európske mesto
športu
2017
a
je
relatívne
blízko,
rozhodovanie
bolo
rýchle.
Nádeje sme opäť vkladali do Maťka v kategórii mikro. Malá kolízia na trati ho síce na
chvíľku odsunula na 5.miesto, Matej ale zabojoval a doslova v cieľovej rovinke sa dotiahol na
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3.miesto
Miško vyrazil na trať s ďalšími 65 chlapcami. Po prvom kole Michal držal tempo
s prvom desiatkou, v druhom kole zabojoval a bolo z toho výborné 7.miesto.

30.VÝROČIE DHL, 8.6.2017, ČUŇOVO- DIVOKÁ VODA
Spoločnosť DHL oslávila 30. výročie svojho pôsobenia na Slovensku zaujímavým spôsobom.
Pre svojich najväčších zákazníkov si pripravila na štvrtok večer program, ktorého súčasťou
boli aj naši chlapci. Témou večera bol cirkus a tak sa chlapci premenili na šaškov na
jednokolkách. Spolu s ostatnými členmi partie "cirkusantov" privítali vyše 200 hostí v
prístave v Čuňove, ktorí sa tam priplavili na dvoch lodiach z Bratislavy. Odtiaľ sa všetci
presunuli do areálu Divoká voda. Súčasťou programu okrem cyklotrialového vystúpenia
našich chlapcov bolo aj divadlo TEATRO TATRO, kúzelník s čarovnými balónmi a
množstvo iných cirkusových atrakcií, ktoré si chlapci samozrejme nenechali ujsť.
Čerešničkou na torte bola pre nich spoločnosť Lukáša Pelča a Juraja Šoka Tabačeka, ktorý
celý večer moderoval. Musíme uznať, že Šoko je za každú srandu. Chlapci ho trošku
popreskakovali a nenechal sa prosiť a vyskúšal si aj jazdu na funny biku. Jeho prejdených 12
cm bol rekord večera, viac okrem Mareka nedal nikto

4.KOLO YOUTH GAMES A ČP, 10.6.2017, HAMRY NAD SÁZAVOU, ČESKÁ
REPUBLIKA
Sobota patrila opäť pretekaniu. Tentokrát sme vycestovali do ďalekých Hamrov nad Sázavou.
Po dlhej ceste sme pookriali pri pohľade na krásne pripravený trialpark miestneho klubu
AMK Hamry nad Sázavou. Čerstvo pokosená tráva, vtipne vymaľované prekážky a pekne
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pripravené sekcie predpovedali kvalitný pretek. Po celonočnom výdatnom daždi naše
nadšenie vystriedali obavy. Našťastie sa ešte pred štartom vyčasilo, slniečko a vietor pomohli
osušiť prekážky. Chlapci štartovali v starších kategóriách. Sekcie boli technicky náročné, no
jazditeľné. Vyžadovali si precíznu jazdu bez zbytočných zaváhaní. Každé zaváhanie totiž
mohlo znamenať, že 2 minúty na sekciu budú málo. Niečo o tom vedel aj Marek, pár 5 tiek
získal práve za čas
. Konečné 6.miesto nebolo sklamaním, mrzeli skôr zbytočné chyby.
Michal pekne pojazdil, na niektorých sekciách veľmi prekvapil, svoju jazdu si doslova užíval.
Napodobnil bratov výkon a v silnej konkurencii 16 chlapcov si vybojoval rovnako 6.miesto.

JUNIÁLES, ZŠ a MŠ OPATOVÁ , 16.6.2017
V piatok popoludní sme sa stali súčasťou programu detí z materskej a základnej školy v
Opatovej. Keďže Marek bol práve na spiatočnej ceste zo školy v prírode, zastúpil ho Maťo na
svojej jednokolke. Premiéru pri preskakovaní mal Michal, ktorý to zvládol výborne

HURÁ PRÁZDNINY, 17.6.2017, RIMAVSKÁ SOBOTA
FAMILY DAY 2017 ADIENT, 17.6.2017, DIVÍN
Voľnú sobotu bez pretekov sme naplno využili na ďalších akciách pri príležitosti dňa detí.
Dopoludnia sme vystúpili v Rimavskej Sobote na akcii pre deti s krásnym názvom Hurá
prázdniny :-) Chlapci stihli aj nejakú tú atrakciu a poobede nás čakalo ďalšie vystúpenie v
Divíne. V krásnom prostredí Zichyho kaštieľa sme sa predstavili zamestnancom firmy Adient.
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Tu si toho chlapci stihli vyskúšať viac, od adrenalínového parku, katapultu až po návštevu
Divínskeho hradu

6.KOLO DETSKÁ TOUR PETRA SAGANA, 18.6.2017, KEŽMAROK
Po prvej polovici uplynulého víkendu naplnenej vystúpeniami a prezentáciami nášho klubu na
rôznych akciách v našom okolí sme v nedeľu s Maťkom vycestovali do podtatranského
mestečka Kežmarok, kde sa konalo 6.kolo DTPS. Pretek bol situovaný na nádvorí
kežmarského hradu a v priľahlom parku. Trať bola opäť technická s miernym prevýšením a
záverečným dojazdom do kopčeka po „mačacích hlavách“ na štýl jarných klasík, ktoré jazdí i
Peťo Sagan. Na pretekárov v kategórii „Mikro“ čakali dva okruhy a Maťko opäť na nich
bojoval zo všetkých síl, čo mu vynieslo veľmi pekné i keď väčšinou nepopulárne 4. miesto
Menšie Maťkove sklamanie, že skončil tesne za „bedňou“ sme si však vynahradili skvelými
pocitmi pri túre na vodopád Skok a v okolí neďalekého Štrbského plesa

JÁNSKE DNI V MÁLINCI, 24.6.2017
Spolu s Biketrialshow Sk sme si túto akciu užili so všetkým, čo k tomu patrí...bicykle, lángoše,
kolotoče a samozrejme dobrú náladu so super partiou nemohlo nič pokaziť...ďakujeme
Maťovi a Samovi aj za dopoludňajší tréning
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ASVÖ BIKE-FESTIVAL, TRIAL CHALLANGE, VÖCKLABRUCK, 8.-9.7.2017,
RAKÚSKO
Už po druhýkrát organizátori Svetového pohára UCI v triale mysleli aj na deti a mládež a
pripravili pre nich pekné sekcie v rakúskom Vöcklabrucku. Deti si tak nielen pekne zajazdili,
ale mali možnosť vidieť "naživo" aj trialistov a trialistky svetovej špičky.
V sobotu chlapci pretekali vo svojich kategóriách. Začalo sa v slnečnom a horúcom počasí,
ktoré pred posledným kolom vystriedala búrka. Napriek mokrým prekážkam chlapci dojazdili
v pohode. Čisté konto si síce neudržali, ale aj napriek tomu si obaja, Marek s dvoma a Michal
s jedným trestným bodom vyjazdili krásne 1.miesto. V nedeľu sme sa rozhodli poriadne
potrénovať a vyskúšať ťažšie trate a tak chlapci štartovali o kategóriu vyššie. Snažili sa,
zbytočné chyby a nazbierané body oberali o sebavedomie a istotu, no našťastie prišli sekcie,
kde sa opäť nakopli a dostali chuť bojovať s prekážkami ďalej. Obaja skončili zhodne na
9.mieste vo svojich kategóriách. Čakanie na finále najlepších trialistov sveta sme využili na
výborný tréning s chlapcami z Čiech.

TATAI TRIAL VERSENY, TATA, 15.7.2017, MAĎARSKO
Víkend sme využili na kvalitný trénin v mestečku Tata, pár kilometrov od Komárna.
Organizátori pripravili veľmi pekné a náročné sekcie. Pozitívom bolo, že sa objavili na
preteku aj deti v našom veku, veríme, že ich bude stále viac :-) Marek aj Michal jazdili s
chuťou, nechali za sebou aj veľkých jazdcov
:-) Vyhodnotenie bolo trošku komické,
organizátor si chlapcov zamenil a tak Marek stál na stupni víťazov za Michala a Michal za
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Mareka
:-) Táto zámena mien a bodov posunula Mareka na 3.miesto. Ale kedže naším
plánom bol poriadny tréning, tak to vôbec nevadilo

A TOUR DE DEBRECEN, MAĎARSKÝ POHÁR V TRIALE, 30.7.2017, DEBRECEN,
MAĎARSKO
V nedeľu sa v rámci akcie Tour De Debrecen uskutočnil okrem cestných a MTB pretekov aj
Maďarský pohár v triale v krásnom prostredí Debrecenu. Pekne postavené sekcie sme využili
na tréning pred nadchádzajúcimi Svetovými hrami mládeže v dánskom Viborgu. Chlapci
pojazdili, pekne potrénovali a čerešničkou boli dve 1.miesta

UCI WORLD YOUTH GAMES, 4.-6.8.2017, VIBORG, DÁNSKO
Dánske mesto Viborg nás privítalo dažďom a 16°C...po takmer 40-tkách doma teda riadna
zmena. Prvý deň sa chlapci premiérovo zapojili do súboja národov. Keďže išli s minimálnym
počtom jazdcov potrebných pre štart, celkové 9.miesto vôbec nebolo sklamaním.
Po ocenení najlepších tímov sa slávnostnou ceremóniou otvorili Svetové hry mládeže UCI
2017.
Na druhý deň sa začali súboje jednotlivcov. Zo slovenskej reprezentácie odštartoval skoro
ráno Marek v najmladšej kategórii Poussin. Ráno sme sa zobudili opäť do dažďa, ale
našťastie do štartu sa na chvíľu ukázalo aj slnko. Odštartovalo spolu 35 jazdcov, ale len 12 z
nich mohlo postúpiť do finále. Trate boli ľahšie, o to náročnejšie na psychiku, každé
zaváhanie mohlo znamenať zbytočné body. To sa aj potvrdilo, keďže až 5 jazdcov zajazdilo
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obe kolá bez trestných bodov, rozhodoval naozaj každý bod. Našťastie tentokrát Marek ostal
absolútne sústredený a s čistým kontom 0 trestných bodov postúpil do finále. Splnil si tak svoj
cieľ postúpiť a má na dosah aj splnenie svojho sna, dostať sa do svetovej desiatky jazdcov
UCI v kategórii Poussin
V nedeľnom finále na svetových hrách sa predpovede potvrdili. Nielen v tom, že opäť pred
štartom zapršalo, ale aj v tom, že organizátori logicky pritvrdili v náročnosti sekcí.
Marek
išiel do prvého kola trochu nesvoj, mal pred prekážkami priveľký rešpekt a tak si niektoré
body dosť vyčítal. Jedna päťka za čas, ďalšia za spadnutú šípku, to mu teda na nálade
nepridávalo. Našťastie, je to bojovník a v druhom kole sa skóre zlepšilo, zlepšila sa aj nálada
a svoju jazdu si užíval. Konečné 8.miesto nás veľmi potešilo, podarilo sa mu naplniť svoje
predsavzatia dostať sa do svetovej desiatky jazdcov kategórie poussin UCI.

DONOVALSKÝ DRAPÁK, 5.8.2017, DONOVALY
Zatiaľ čo nás Marek veľmi úspešne reprezentoval na svetovom fóre v dánskom Viborgu, s
Maťkom sme sa rozhodli otestovať jeho formu pred blížiacimi sa zostávajúcimi štyrmi
pretekmi Detskej tour Petra Sagana. Výbornou príležitosťou na to bola akcia Donovalský
drapák, ktorého súčasťou boli aj detské MTB preteky. Maťko súťažil v kategórii 6-7 ročných
a keďže sme si pre menšie nezrovnalosti na prezentácii nestihli vôbec prejsť trať, odštartoval
trochu s rešpektom, čo ho čaká. O to viac si ceníme, že už v strede trate sa v stúpaní odpútal
od ostatných, vedúcu pozíciu si udržal bojovnosťou aj v záverečnom prudkom a dlhom
stúpaní a prišiel do cieľa na 1. mieste
Veľmi nás však potešil aj jeho mladší brat Jakubko,
ktorý sa vydal na trať v nesúťažnej kategórii do 5 rokov a vyzerá, že sa konečne naladil
rovnako ako Maťko na pretekársku nôtu. Odmenou za jeho odvahu bola pekná medaila v cieli
a krásne premiérové 4. Miesto
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BIKE SPEED TRIAL CUP, 12.8.2017, SVIT
Súčasťou veľkej cyklistickej akcie vo Svite sa dnes stal aj Bike Speed trial cup. Deti sa
výborne pobavili, uvoľnili, bola to príjemná zmena, kde trestné body nehrali vôbec žiadnu
úlohu, najdôležitejší bol len čas. Naši chlapci štartovali v silnej zostave. V kategórii Super
Easy odštartovali Matej a Jakub, v kategórii Easy Marek aj Michal. Pretekalo sa vyraďovacím
systémom, najrýchlejší postupoval vždy ďalej. V kategórii Super Easy sa výborne držal
Maťko, podarilo sa mu obsadiť 3.miesto, hneď za dvomi poľskými chlapcami.
V kategórii Easy išli výborne obaja bratia Marek aj Michal. A tak sa stalo, že vo finále sa
stretli práve oni. Tu sa prejavili skúsenosti a Marek si vybojoval 1.miesto, Miško sa uspokojil
s 2.miestom. Vďaka výbornej partii to bola príjemná akcia, kopec zábavy a pohody

7.KOLO DETSKÁ TOUR PETRA SAGANA, 13.8.2017, SVIT
Náš cyklistický Horal víkend vo Svite pokračoval aj v nedeľu a to na 7. kole DTPS. Už
tradične nás reprezentoval Maťko v kategórii „Mikro“, v ktorej z preteku na pretek narastá
konkurencia a o prvú pozíciu súperí spolu s Maťkom 6-7 najrýchlejších pretekárov z pomedzi
skoro stovky štartujúcich malých nadšencov
O stúpajúcej kvalite chalanov svedčia aj ich
stále rýchlejšie výsledné časy v cieli. Maťko tentokrát vybojoval pekné 4. miesto a opäť mu
len o kúsok ušla bedňa.
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7.KOLO YOUTH GAMES, SLOVENSKÝ POHÁR
MAJSTROVSTVÁ MAĎARSKA, 19.8.2017, LUČENEC

V

CYKLOTRIALE

A

Takmer 60 jazdcov z Česka, Poľska, Maďarska a Slovenska prišlo podporiť ďalšie kolo YG,
SP a MMR v cyklotriale v Lučenci. Prekážky boli zdolané, nikto sa nezranil, počasie
našťastie vydržalo, zima určite nikomu nebola
hladný a smädný tiež hádam neostal nikto,
malých jazdcov snáď potešili darčeky. Dúfame, že napriek časovému sklzu sa všetci, ktorí
pricestovali do Lučenca, cítili dobre, užili si atmosféru Dní mesta a niektorí aj príjemné
posedenie v bagetke Puccino. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhali s prípravou pretekov,
všetkým, ktorí nás podporili a tiež jazdcom, že našu snahu ocenili tým, že si prišli zasúťažiť.
Naši chlapci si preteky v domácom prostredí užili, Matej skončil na krásnom 4.mieste v
kategórii promesa a medzi slovenskými jazdcami na 1.mieste. Rovnaký výsledok, len v
kategórii poussin dosiahol Michal a Marek si vybojoval výborné 3.miesto v kategórii
benjamin a v SP 1.miesto.

CYKLOPRETEK "PO CESTE SNP" , MARTIN, 27.8.2017
Po trialových týždňoch opäť pokračovala MTB príprava na záverečné kolá DTPS. V rámci
nej sme absolvovali preteky v Martine, kde odštartoval Maťko aj Jakub v spoločnej kategórii.
Maťko potvrdil svoje výsledky z celej sezóny a prišiel na 1. mieste čím si vybojoval víťazný
dres. Jakubko sa nedal zahanbiť a aj medzi staršou konkurenciou prišiel na krásnom 6.mieste
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"OZDÍNSKE JAMY A VRCHY", OZDÍN, 29.8.2017
Voľný a slnečný deň prilákal mnohých športuchtivých nadšencov do neďalekej obce Ozdín.
Ani my sme neboli výnimkou a s veľkým odhodlaním sme sa ráno zaregistrovali na bežecký
pretek. Zostava z NovoCk bola silná, lebo na štart sa postavili všetci chalani spoločne.
Potešenie bolo o to väčšie keď sme zistili, že Marekovi sa vo svojej kategórii podarilo
dobehnúť na 2. mieste a Maťkovi vo svojej kategórii na 3. mieste
Spestrením celej akcie
bolo aj trialové vystúpenie, ktoré si vyslúžilo nie jeden potlesk malých aj veľkých nadšencov.
Jazda na bajkoch chalanov bavila a užívali si to

MERIDA ZELENÁ STOPA, 1.9.2017, SELCE
Najlepšia príprava na pretek je pretek
preto sme neváhali zúčastniť sa tradičného Merida
preteku neďaleko Bystrice. Organizátori pripravili jednoduchú, krátku, no o to rýchlejšiu trať,
kde bolo treba makať celý čas. Maťko sa na trati stretol aj so svojimi spolupretekármi z
DTPS, ktorí si nakoniec rozdelili aj stupne víťazov. Maťkovi sa podarilo obsadiť 1. miesto čo
ho dúfajme pozitívne navnadilo na nedeľný pretek DTPS v Hrabušiciach
Jakubko sa tiež
nedal zahanbiť a aj napriek tomu, že štartoval so staršími pretekármi, bojoval a odmenou v
cieli pre neho bola krásna medaila.

8.KOLO YOUTH GAMES, ŽIŽKOVO POLE, 2.9.2017, ČESKÁ REPUBLIKA
Strastiplná 500 kilometrová cesta do Žižkovho pola bola odmenená veľmi kvalitne
pripraveným pretekom. Dôsledne a vtipne postavené sekcie, príjemná dedinská atmosféra,
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dokonca kvietky na štarte sekcií
Bolo vidieť, že domáci do toho dali srdce a čo malo ruky,
nohy pomáhalo. Miestny sa spojili aj pri povzbudzovaní , urobili perfektnú divácku kulisu
domácemu jazdcovi, veľmi to pripomínalo masový presun divákov zo sekcií na Svetových
pohároch
Naši chlapci štartovali už tradične "ostaršení". Michal v poussinkách miestami
predviedol peknú sústredenú jazdcu, miestami zablúdil do iných šipok. Zbytočne nazbierané
body mrzeli, vyniesli mu 8.miesto, no napriek tomu nás teší posun v jeho výkonnosti.
Marek v benjaminoch bol spočiatku trochu neistý, hlavne sekcia zo slamy bola novinka, ktorá
dala zabrať, no inak predviedol peknú prácu, obsadil konečné 5.miesto.

8.KOLO DETSKÁ TOUR PETRA SAGANA, 3.9.2017, HRABUŠICE
Preteky v Hrabušiciach si chalani celkom užili, lebo po vážnom rozhodnutí sa Jakubko
rozhodol štartovať vo vekovo vyššej kategórii, kde sa na štart postavil spolu s Maťkom.
Keďže sa jazdilo viac kôl, stalo sa, že obaja prišli do cieľa spolu, čomu sa tešil hlavne Jakub.
Maťko si vybojoval na blatistom teréne krásne 6. miesto a Jakubko príjemne prekvapil svojou
bojovnosťou

MAJSTROVSTVÁ MAĎARSKA, MISKOLC, 9.9.2017
Náročný víkend sme odštartovali na Majstrovstvách Maďarska v Miskolci. Organizátori
pripravili kvalitný pretek s medzinárodnou účasťou, okrem Maďarov a Slovákov docestovali
do Miskolca aj jazdci z Poľska, Rumunska a Česka. Náročné, ale veľmi pekné sekcie jazdcov
poriadne preverili. Do Miskolca sme vycestovali v zosilnenej zostave, okrem našich chlapcov
Mareka, Miška a Mateja, sa k nám pridala Erika Hlavatá. Chlapci si pretek výborne užili,
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pojazdili, potrénovali, zabavili sa
Spokojní boli aj so svojimi výkonmi, v najmladšej
kategórii skončil Maťko na 8.mieste a Miško vybojoval 2.miesto. Rovnako sa darilo aj
Marekovi, po zaváhaní v druhom kole a výbornej jazde v treťom kole obsadil rovnako
2.miesto

SLOVENSKÝ POHÁR V CYKLOTRIALE,10.9.2017, POPRAD
V nedeľu sme pokračovali "v bojoch na viacerých frontoch ". Kým Maťko vyrazil na ďalšie
kolo Detskej tour Petra Sagana, zvyšok cestoval na Slovenský pohár v cyklotriale do Popradu.
Pekné počasie vydržalo, sekcie opäť veľmi pekné, trošku ľahšie, ale o to vo väčšej pohode si
chlapci zajazdili, s obrovskou chuťou potrénovali. Tentokrát štartoval aj najmladší člen Jakub,
ktorý bol neskutočne spokojný so získanou účastníckou medailou
. Miško si v kategórii
poussin vyjazdil 1.miesto, Marek v benjaminoch 2.miesto.

9.KOLO DETSKÁ TOUR PETRA SAGANA, 10.9.2017, TOPOĽČIANKY
Zatiaľ čo Marek, Miško a Jakubko úspešne reprezentovali náš klub na Slovenskom pohári v
triale v Poprade, Maťko bojoval na 9.kole DTPS v prekrásnom areáli Národného žrebčínu v
Topoľčiankach. Lokalita na takéto podujatie to bola naozaj ideálna po všetkých stránkach. S
Maťkom sme prišli na pretek s cieľom zabojovať a ostať ešte stále v hre o čo najlepšie
konečné umiestnenie. Trať v jeho kategórii Mikro bola rovinatá, rýchla, spestrená
technickými zákrutami a úsekmi. O to viac Maťko, ktorému zatiaľ takéto trate veľmi nesedeli,
prekvapil. Už od úvodu sa pekne držal vo vedúcej skupinke, z ktorej postupne odpadli jeho
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najväčší konkurenti v boji o celkové prvenstvo. Maťko sa však v nej statočne držal, a v
záverečných pasážach trate prekrásne nastúpil a nechal za svojím chrbtom celé štartové pole
1. miestom na stupni víťazov tak urobil veľký krok k čo najlepšiemu výsledku v celkovom
poradí. Spolu sa teda tešíme na finále DTPS v Bratislave ..

MČR V BIKETRIALE, 16.9.2017, KYJOV, ČESKÁ REPUBLIKA
Na sobotný závod do Kyjova sme cestovali vybavení do dažďa, dúfajúc, že si chlapci
poriadne vyskúšajú aj mokrý pretek. Domáci sa ale museli riadne modliť, kedže po
celonočnom daždi ráno dážď ustal a my sme pláštenky ani nevytiahli. Napriek tomu to bol
náročný pretek, blato na pneumatikách, šmykľavé skaly či podvaly jazdcov riadne preverili.
Keďže sa pretekalo podľa pravidiel BIU, chlapci mali trochu problém s využívaním lyžiny, či
pedálu, ktoré sa tu nepočítajú za trestné body. Michal v kategórii Poussin skončil na 4.mieste,
Marek v benjaminoch na 7.mieste. Bol to výborný tréning spojený s nácvikom umývania
bajkov

LUČENEC V POHYBE, 22.9.2017
Európsky týždeň mobility vyvrcholil v piatok na námestí akciou Lučenec v pohybe..a my sme
tam nechýbali
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MAJSTROVSTVÁ V CYKLOTRIALE, 24.9.2017, CEGLÉD, MAĎARSKO
Dnes si chlapci pekne pojazdili na pretekoch v maďarskom Cegléde. Na námestí nás privítali
pekné, možno trošku kratšie, sekcie, ktoré si chlapci vyskúšali v 3.kolách. Marek aj Michal si
dnes zhodne v kategóriách kadét a kezdö vyjazdili 2.miesto.

10.KOLO DETSKÁ TOUR PETRA SAGANA, 30.9.2017, BRATISLAVA
Pekné jesenné počasie i priebežné celkové prvé miesto Mateja v kategórii mikro (ročníky
2011 a 2012) v rámci seriálu DTPS nás tentokrát zaviedlo na staré letisko vo Vajnoroch v
Bratislave, kam organizátori situovali finále celej série. Miesto konania bolo pri účasti
rekordných takmer 600 detí z celého Slovenska, Čiech i Maďarska priam ideálne na takú
masu ľudí. Trať na prvý pohľad vyzerala jednoducho, keďže celá bola na úplnej rovine, no po
tréningovej jazde sme zistili, že to nebude až také ľahké. Väčšina terénu totiž bola pomerne
hrboľatá a celková dĺžka okruhu bola skoro 2 km ( najdlhšia z tratí celého ročníka 2017).
Našich chalanov a najmä Jakubka, ktorý už tradične jazdí v "staršej" kategórii, to však
neodradilo. Jakubko na trati zbieral skúsenosti, celú ju prešiel bez pádu a do cieľa prišiel na
82. mieste z 115 starších chlapcov. Odmenou mu boli účastnícke medaile v cieli a aj úloha
hlavného „nafukovača“ balónov pre všetky deti. Maťko si na trati od štartu kontroloval svoju
pozíciu v čelnej skupinke a cieľovú pásku preťal na krásnom 2. mieste, keď všetci jeho
konkurenti v boji o celkové prvenstvo ostali za ním. Znamenalo to, že celkovým víťazom
série DTPS 2017 v kategórii mikro sa stal práve on. Po roku sme sa v našom tíme NovoCK
Lučenec mohli opäť tešiť zo zisku žltého dresu pre víťaza
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10.KOLO YOUTH GAMES, VESELÍ NAD MORAVOU, 14.10.2017, ČESKÁ
REPUBLIKA
Krásne prostredie trialparku vo Veselí nad Moravou nás včera privítalo na poslednom kole
Youth Games. Ranná rosa a hmla sa rýchlo rozplynula a bol z toho nádherný jesenný deň.
Organizátori pripravili kvalitné sekcie, ktoré mnohých spočiatku trochu vyľakali
Marek a
Michal odštartovali opäť vo vyšších kategóriách. Michal išiel s chuťou, nezlostil sa a tak sa aj
darilo. V konkurencii 19 jazdcov obsadil výborné 6.miesto. Marek tiež pekne bojoval,
miestami mu chýbali sily, napriek tomu potešilo zlepšenie v druhom kole a zistenie, že aj to,
čo spočiatku vyzerá nejazditeľne, sa dá prejazdiť, keď sa veľmi chce. Marek obsadil pekné
7.miesto.

BREZNICKÝ BEH, 21.10.2017, BREZNIČKA
Cez víkend chlapci na chviľku odložili bajky a pridali sa k pretekárom 15.ročníka
Breznického behu. Michal a Matej bežali spolu v jednej kategórii a pekne si rozdelili
najcennejšie umiestnenia. Marek sa tiež nenechal zahanbiť a rovnako ako jeho brat vystúpil
na najvyšší stupienok. Po úspešnom odpretekaní chlapci vyplnili čas medzi vyhodnotením
detí a štartom dospelákov svojimi cyklotrialovými kúskami. Organizátorom ďakujeme za
pozvanie, výborné občerstvenie a príjemnú atmosféru.
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MAJSTROVSTVÁ EURÓPY A MČR V BIKETRIALE, 12.11.2017, BRNO, ČESKÁ
REPUBLIKA
Cez víkend sme uzavreli sezónu na halových Majstrovstvách Európy a Majstrovstvách Českej
republiky v biketriale v Brne.Sekcie boli veľmi pekne postavené, chlapci sa do ich
prekonávania pustili s veľkou chuťou. Marek, v kategórii benjamin, si v prvom kole urobil
chuť, keďže 5 trestných bodov bol veľmi slušný výkon. No v druhom kole prišli dve
zaváhania, ktoré ho odsunuli na 10.miesto. Napriek tomu, ako nováčik v tejto kategórii sa za
svoj výkon nemusí hanbiť. Michal začal 1.kolo tiež s veľkým nasadením, po tretej sekcii stále
s úsmevom a len s 1 trestným bodom. Nanešťastie mu zlyhala brzdová hadička a tak sme mali
nútenú prestávku. Žiaľ, táto pauza Miškovi neprospela, v snahe dobehnúť časovú stratu
uponáhľal ďalšiu sekciu, zadné koleso skončilo za páskou a z 0 bola zrazu 5. Slzičky a strata
koncentrácie priniesla ďalšiu chybu a tak 1.kolo dojazdil s 13 trestnými bodmi.
Našťastie Michal sa pred druhým kolom dostal do pohody a išiel veľmi precízne. Vďaka
krásne zajazdenému druhému kolu len s 2 trestnými bodmi poskočil v celkovom hodnotení
ME v kategórii poussin na 5.miesto. V najmladšej kategórii hobby ružová štartoval Matej,
ktorý si pretek užíval, neodradilo ho ani čakanie v rade, pekne zajazdené sekcie a nazbierané
nuly ho správne motivovali a v konkurencii 25 jazdcov obsadil pekné 8.miesto.
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VIANOČNÝ BEH, 26.12.2017, LUČENEC
V 2.sviatok vianočný sa chlapci aktívne zapojili do 50.ročníka Vianočného behu v Lučenci.
Organizátorom sa splnil cieľ prekonať rekordných 1000 účastníkov tohto tradičného
štefánskeho behu. Matej v najmladšej kategórii „Chrústi“ nedal súperom šancu a dobehol do
cieľa 200 metrového okruhu ako prvý. Marek a Michal vyštartovali spoločne na 3 km trať. V
konkurencii takmer 60 bežcov sa nestratili. Michal v kategórii 7-9 ročných obsadil 3.miesto a
Marek skončil rovnako na 3.mieste v kategórii 10-12 rokov. Chlapci sa predviedli aj na
bicykloch v rámci vyhodnotenia dospeláckych kategórií v divadle B.S.Timravy.
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