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TRIALOVÝ VÍKEND, 20.-21.1.2018, MANIOWY, POĽSKO
Vďaka trialovým nadšencom z Poľska sme strávili perfektný víkend v ich tréningovej hale v poľskom
mestečku Maniowy. Chlapci výborne potrénovali, naučili sa nové strečingové cvičenia, zistili, na čom
treba do novej sezóny popracovať. Je vidieť, že organizátori do toho dali srdce, že ich práca s deťmi
baví, ďakujeme.

ZIMNÝ HALOVÝ ZÁVOD, 27.1.2018, OLOMOUC, ČESKÁ REPUBLIKA
Novú sezónu sme už tradične začali zimným závodom v Olomouci, v hale miestneho klubu.
Organizátori opäť nesklamali, pripravili veľmi pekný pretek, kvalitné rôznorodé sekcie. Novinkou
bolo aj nové bodovanie, ktoré bolo prvýkrát odskúšané na minuloročných Majstrovstvách sveta v
Číne. Našich chlapcov tento model hodnotenia celkom nadchol. Okrem trestných bodov sa počítali
body za každú čisto prejazdenú prekážku. Víťaz je v tomto prípade ten, kto má najviac bodov a až pri
rovnosti najazdených bodov rozhodovali získané trestné body. Marek odštartoval o 10:00 v kategórii
benjamin. V prvom kole sa zorientoval v pravidlách, naštartoval sa a zvyšok preteku si užíval s
úsmevom. Bodový zisk stačil na pekné 3.miesto. Michal štartoval o 12:00 v kategórii poussin. Aj jemu
tento typ bodovania celkom vyhovoval, obsadil výborné 2.miesto. Celkovo sme videli na preteku
menej uplakaných jazdcov, kedže 5 trestných bodov nemuselo zákonite znamenať 0 získaných bodov.

EXTREME BIKE DAY, 17.-18.2.2018, PÜSPÖKLADÁNY, MAĎARSKO
Tento víkend sme opäť strávili veľmi aktívne. Prijali sme pozvanie maďarských trialistov na halový
pretek v mestečku Püspökladány. A musíme uznať, že sme urobili dobre. Čakala nás vykúrená hala,
pekné sekcie a čerstvo upečené osie hniezda. Kvalitne pripravený pretek, kde pracovalo všetko, čo
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malo ruky a nohy
Okrem trialistov sa tu stretli aj jednokolkári a Bmx- jazdci, takže bolo na čo
pozerať. Musíme uznať, že domácich organizátorov nenechali "v štichu" ani diváci, atmosféra bola
ozaj výborná. Naši chlapci si okrem sobotňajšieho tréningu a teplej vody v miestnych kúpeľoch užili
aj samotný nedeľný pretek. Jazdili s istotou, užívali si sekcie, ktoré v ich kategóriách boli hlavne o
technike a rovnováhe. Odmenou im boli dve 1.miesta, ktoré obaja získali, Michal so 6 a Marek s 5
trestnými bodmi.

PRETEKY V ZJAZDOVOM LYŽOVANÍ, LESY SKI CUP 2018
V rámci spestrenia našej zimnej prípravy a víkendového lyžovania sa Maťko zúčastnil lyžiarskej série
Lesy SKI cup 2018, pozostávajúcej zo 4 samostatných pretekov v obrovskom slalome v lyžiarskych
strediskách na Čertovici, Polomke-Bučníku, Donovaloch a Šachtičkách. V jednotlivých kolách série
sa Maťko vôbec nestratil a až na jednu výnimku sa umiestnil vždy v prvej desiatke výsledkovej listiny.
Jeho najväčším úspechom bolo 5. miesto na preteku v Polomke Bučníku a 6. miesto v záverečnom
obrovskom slalome na Šachtičkách. Jeho výsledky mu napokon vyniesli vynikajúce 7. miesto v
celkovom poradí seriálu Lesy SKI cup 2018 v konkurenci 53 jeho rovesníkov- trénujúcich lyžiarov

BRINGA EXPO, 3.3.2018, BUDAPEŠŤ, MAĎARSKO
Kým Matej cez víkend reprezentoval náš klub na lyžiarskych svahoch, Marek a Michal s radosťou
prijali pozvanie od chlapcov z Gravity Academy na spoločné vystúpenie v rámci výstavy Bringa Expo
v Budapešti. Chalani si to vychutnali, vyskúšali snáď všetko, čo výstava ponúkala. Opäť veľká vďaka
Márkovi Fabiánovi.
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ZIMNÉ HALOVÉ PRETEKY DETÍ A MLÁDEŽE, 17.3.2018, MANIOWY, POĽSKO
Vďaka priateľom a trialovým nadšencom z Mks Trial Ochotnica, ktorí pripravili pre tri najmladšie
kategórie promesa, poussin a benjamin, si dnes chlapci opäť zasúťažili v hale. Sekcie pekné, skôr z
kategórie náročných, ale jazditeľných preverili ako Michala tak aj Mareka. Obaja chlapci jazdili
slušne, no nevyhli sa zbytočným chybám. Napriek tomu si obaja vyjazdili pekné 2.miesto vo svojich
kategóriách.

1.KOLO DTPS, 25.3.2018, LUČENEC
Dnes odštartoval 5.ročník detskej cyklistickej súťaže Detská tour Petra Sagana, kde si sily zmerali
všetky športuchtivé deti. Ani chladnejšie počasie neodradilo malých pretekárov a na štart sa postavilo
takmer 300 detí. Naši chlapci tento rok postúpili do vekovo vyšších kategórií.
Jakubko v kategórii "mikro" bojoval a do cieľa prišiel na peknom 9. mieste.
Matej a Michal sa tento rok opäť stretli v spoločnej kategórii "mili" a navzájom sa ťahali, no zároveň
aj súperili...Michal mal v cieli viac síl a vybojoval si krásne 3. miesto, Maťko dorazil v tesnom závese
za ním na 4. pozícii. Marek to mal v kategórii "mladší žiaci" kondične najťažšie,sily si musel rozložiť
až do 5-tich okruhov, jeden okruh mal cca 1,1 km. V konkurencii sa nestratil a do cieľa prišiel na 13.
mieste. Za možnosť spoluorganizovať už po tretíkrát pretek DTPS v našom meste ďakujeme Peťovi
Zanickemu a jeho celému tímu a za veľkú pomoc aj ZŠ M.R.Štefánika v Lučenci, ktorá pripravila pre
deti výborné sprievodné aktivity a teplučký Saganov čajík.
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TRIALOVÉ SÚSTREDENIE, 29.3.-3.4.2018, VRSAR, CHORVÁTSKO
Veľkonočné sviatky a prázdniny sme naplno využili a spolu s kamarátmi z Poľska sme vyrazili na
Istriu. Chorvátske mestečko Vrsar nás opäť nesklamalo a poskytlo nám množstvo prekrásnych miest
na tréning. Decká v pohode zvládali celodenný tréningový režim, začínajúc ranným behom a
rozcvičkou spestrenou o hľadanie "pokladu" , dvojfázový trialový tréning, končiac večerným šantením
v bazéne. Keďže počasie vyšlo, niektorých otužilcov zlákalo aj more
.Veľkým plusom pre deti
bolo každodenné slovensko-poľsko-chorvátske jazykové okienko . Ďakujeme nadšencom z MKS
trial Ochotnica a Erike Hlavatej za pomoc pri tréningoch a za výbornú atmosféru počas celého pobytu.

TURIECKAP UCI C2 SLOVENSKÝ POHÁR MTB XCO, 15.4.2018, TURČIANSKE
TEPLICE
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Dnes si chlapci prvýkrát vyskúšali veľké MTB XCO preteky. Marek v kategórii mladší žiaci
absolvoval aj technické sekcie, kde využil svoje trialové zručnosti a dostal len 2 trestné body, čo bolo
v tejto kategórii najmenej . Nenechal sa odradiť tým, že na trať štartoval ako úplný nováčik z
posledného miesta a pekne zabojoval. Z celkového počtu 40 jazdcov skončil na konečnom 21.mieste.
Zahanbiť sa nenechali ani Michal a Matej, obaja štartovali v kategórii Mini s chlapcami do 10 rokov a
vybojovali pekné 19. a 23.miesto.

TRIALOVÉ SÚSTREDENIE, 19.-22.4.2018, OCHOZ, ČESKÁ REPUBLIKA
Po minuloročnej snehovej nádielke v Domašove, tentokrát počasie nesklamalo a chlapci si mohli
vychutnať krásne prostredie v Ochoze. Umelé prekážky sme na pár dní vymenili za čistú prírodu v
podobe skál, koreňov, ihličia, šišiek či pníkov. Výborná atmosféra, parádne tréningové dni a zábavné
jazykové okienka...ďakujeme za pozvanie Biketrial klub Olomouc.

2.KOLO DTPS, 22.4.2018, NITRA
Cestou zo sústredenia v Ochoze sme sa zastavili v Nitre na 2.kole Detskej tour Petra Sagana. Keďže
Marek a Michal nemali potrebnú techniku na pretekanie, ostali v pozícii fanúšikov a povzbudzovali
ďalších členov klubu, ktorí to dnes nemali ľahké. Vďaka peknému počasiu a hlavne vzácnej návšteve
Petra Sagana, organizátori zaznamenali rekordný počet 700 účastníkov. Jakub v kategórii Mikro
obsadil 25.miesto, Milka v Mili pekné 11.miesto a Matej v kategórii Mili výborné 7.miesto. Na svoje
si ale nakoniec prišli aj Marek s Miškom, ktorí dostali pod svoje trialové kolesá trojnásobného majstra
sveta .
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1.KOLO EURÓPSKY POHÁR V BIKETRIALE, ČESKÝ POHÁR, 28.4.2018,
TERCHOVÁ
Za účasti 92 jazdcov z 9 krajín Európy odštartovalo v sobotu 1.kolo Európskeho pohára v biketriale
v Terchovej. Skoré sobotňajšie vstávanie nám hneď po príchode do rodiska Juraja Jánošíka,
spríjemnilo krásne prostredie a výborné slnečné počasie. Práve to počasie sme veľmi ocenili po
obhliadke tratí. Sekcie boli čisto prírodné, situované v lese, pri potoku, na skalách a v prípade dažďa
by ich zdolávanie bolo veru veľmi „veselé“. Náročný, sypký povrch, prerastený koreňmi stromov
a spestrený množstvom skál, si vyžadoval absolútnu koncentráciu jazdcov. To je však často teória,
prakticky je to často veľmi náročné dodržať, hlavne pri dlhých presunoch a čakaní na sekcie. Napriek
niektorým zbytočným chybám, chlapci bojovali statočne. V najmladšej kategórii v rámci českého
pohára vyštartoval Matej a Jakub. Matej si sekcie v lese užíval, tešil sa z každého vybojovaného bodu
a konečné 10. miesto nás potešilo. Jakub mu robil skôr testovacieho jazdca, keďže sekcie boli ešte nad
jeho sily a umiestnil sa na 19.mieste. Michal v kategórii poussin si miestami sťažil, čo sa dalo.
Zbytočné chyby mu na pohode nepridávali, našťastie potvrdil, že vie zabojovať. Nakoniec si
vybojoval krásne 3.miesto. Marek štartoval v najpočetnejšej a veľmi silne obsadenej kategórii
benjamin. Chybičky na ľahších sekciách hnevali, no o to vaic potešili pekne zajazdené ťažšie sekcie.
Marek sa umiestnil na konečnom 5.mieste z 20 jazdcov Európy.

BBB MTB VLKOHRON, 5.5.2018, VLKANOVÁ
V rámci prípravy na Detskú tour Petra Sagana sme sa zúčatnili MTB preteku vo Vlkanovej.
Organizátori pripravili pre deti jednoduchý rovinatý 2 km okruh a keďže sa išlo prevažne po asfalte,
bol aj veľmi rýchly. Matej potvrdil svoju dobrú prípravu, hneď po štarte sa odpútal od svojich
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súperov a naháňal predjazdcu. Do cieľa prišiel s prehľadom ako prvý a vychutnal si najvyšší stupienok
pre víťazov, čo ho namotivovalo na ďalšie preteky.

MAJSTROVSTVÁ ČR A PREBOR ČR V BIKETRIALE, 5.5.2018, BLANSKO,
ČESKÁ REPUBLIKA
Sobotňajšie preteky v blanenskom lese na Pálavách chlapcov preverili podobne ako v Terchovej.
Prekrásne prostredie plné skál ponúkalo množstvo náročných sekcií, ktoré trestali každé zaváhanie.
Tie sa nevyhli ani našim chlapcom. Michal v kategórii poussin nakoniec napriek chybičkám skončil na
3. mieste. Marek štartoval v kategórii benjamin. Napriek žalúdočným ťažkostiam opravil svoje chyby
v prvom kole a nakoniec sa tešil z 2. miesta.

ČESKÝ POHÁR MLÁDEŽE- 1.KOLO YOUTH GAMES, 6.5.2018, BLANSKO,
ČESKÁ REPUBLIKA
Kým v sobotu sme sa potili v blanenskom lese, v nedeľu sme „chytali bronz“ v blanenskom trialparku.
Oba preteky mali svoje osobité čaro. Zatiaľ, čo v sobotu dostali zabrať nielen jazdci, ale aj ich
doprovod pri presunoch na jednotlivé sekcie, pekne upravený trialpark s kvalitne pripravenými
sekciami pre jednotlivé kategórie potešil tentokrát nielen jazdcov. Michal v kategórii poussin si pretek
užíval, bojoval s prekážkami statočne a jeho snaha bola ocenená pekným 3. miestom. Marek, ešte
trochu oslabený virózou, odštartoval v kategórii benjamin. Pozbieral všetky sily a podarilo sa mu
rovnako ako Michalovi, chytiť bronzovú priečku. Obaja si tak urobili radosť peknými originálnymi
medailami. Biketrial Blansko odštartoval 1.kolo Youth Games a Český pohár mládeže opäť vo
veľkom štýle.
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3.KOLO DTPS, 8.5.2018, ŽILINA
3.kolo Detskej tour Petra Sagana sa rozhodli jej organizátori situovať do rodiska nášho trojnásobného
majstra sveta. Deti si tak mohli zajazdiť na tratiach v žilinskom lesoparku, na ktorých aj on sám
cyklisticky vyrastal a každodenne trénoval. Pretekalo sa dokonca vraj na jeho obľúbenom okruhu. Ten
patril svojim profilom jednoznačne k jedným z tých náročnejších. O to viac nás teší, že naši jazdci sa s
ním výborne popasovali. Prekvapila hlavne Milka, ktorá krásne na trati bojovala a vynieslo jej to
zatiaľ jej naúspešnejšie umiestnenie v kategórii Mili dievčatá. Do cieľa prišla na vynikajúcom 5.
mieste. Matej už tradične išiel rýchlo a vychutnal si hlavne jeho obľúbený záverečný špurt, ktorý mu v
priamom víťaznom súboji zabezpečil v cieli rovnako skvelé 6. miesto. Organizátori sa tentokrát
rozhodli zaradiť do programu aj súťaž dospelých,v ktorej nás reprezentoval Igor. V zmiešanej vekovej
kategórii si vyjazdil 9.miesto.

SLOVENSKÉ HRY MLÁDEŽE A SLOVENSKÝ POHÁR TRIAL, 1.KOLO, 12.5.2018,
LUČENEC
Seriál Slovenských hier mládeže a Slovenského pohára v triale odštartoval 1.kolom na Krutkovej
osade pri Lučenci. Novú lokalitu, ktorá je v porovnaní s trialparkom, vytvoreným z umelých prekážok,
viac spojená s prírodou, prišla otestovať takmer 50 tka jazdcov zo Slovenska, Čiech, Poľska a
Maďarska. Najpočetnejšou kategóriou bola už tradične promesa, kategória najmladších pretekárov, v
ktorej odštartovalo spolu 17 malých nádejí. Náš klub v nej reprezentovali hneď traja jazdci- Matej,
Jakub a Milka. Tesne za stupňami víťazov ostal Matej, Jakub sa umiestnil na 14.mieste. Pre Milku to
bol
prvý
trialový
pretek,
takže
16.miesto
vôbec
nesklamalo.
Marek a Michal štartovali v dvoch kategóriách. Marek si vo svojej kategórii benjamin vyjazdil
1.miesto. V druhej kategórii minime Marek súťažil s chalanmi, ktorí síce vekovo z tejto kategórie
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vyrástli a podľa pravidiel by mali byť mimo poradia, ale ako organizátori sme sa rozhodli oceniť ich
chuť a snahu a poradie ostalo podľa najazdených trestných bodov. Marekovi sa napriek tomu ušlo
3.miesto. Michal si vo svojej kategórii poussin svojím perfektným posledným kolom s 0 trestnými
bodmi
vybojoval
rovnako
1.miesto.
V
staršej
kategórii
získal
4.miesto.
Ďakujeme všetkým jazdcom, ktorí svojou účasťou ocenili našu snahu a prácu a dúfame, že si dobre
zajazdili.

NOVOHRADSKÝ PEDÁL, 20.5.2018, LUČENEC
Tento víkend sme za MTB pretekmi nemuseli cestovať ďaleko. Priamo v Lučenci sa konal 5. ročník
miestneho preteku, kde nás spoločne reprezentovali Milka a Matej. Trať bola krátka, no hrboľatý terén
preveril nie jedného malého pretekára. Svoju kvalitu a hodiny tréningov ukázali naši jazdci hneď po
štarte, keď sa s prehľadom prekľučkovali na čelné pozície a udržali si ich až do cieľa. Netradične si
tak mohli vychutnať spoločné pódiové umiestenie. Matej 1. miesto a Milka 2. miesto. Blahoželáme.

MČR A PŘEBOR BIU, 19.-20.5.2018, RETZ, RAKÚSKO
Ani druhá časť klubu cez víkend nezaháľala. Miestom ďalšieho MČR a Přeboru ČR bolo rakúske
vinárske mestečko Retz. V krásnom prostredí miestneho trialového klubu organizátori pripravili
zaujímavé sekcie len kúsok od vinohradu. V oba súťažné dni nám počasie prialo. V sobotu sa chlapci
rozjazdili, vyskúšali nové terény, v konečnom zúčtovaní to stačilo na Michalove 2.miesto v kategórii
poussin a Marekove 3.miesto v kategórii benjamin. V nedeľu organizátori jazdcov opäť nešetrili,
sekcie sa jazdili v opačnom smere a mierne sťažené. Napriek tomu chlapci nesklamali a obaja vo
svojich kategóriách obsadili 2.miesto.
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SLOVENSKÉ HRY MLÁDEŽE A SLOVENSKÝ POHÁR, 2.KOLO, 26.5.2018,
ZÁRIEČIE
Seriál Slovenských hier mládeže a Slovenský pohár v triale pokračoval v sobotu 2.kolom v Záriečí.
Chlapci súťažili v areáli miestneho trialparku. V najmladšej kategórii promesa odštartovali Jakub a
Matej. Staršiemu zo súrodencov Matejovi sa nakoniec podarilo vybojovať 2.miesto. Rovnaké
umiestnenie si získal aj Marek v kategórii benjamin. V ďalšej kategórii poussin zabodoval Michal,
ktorý získal najcennejšiu trofej za 1.miesto.

4.KOLO DTPS, 27.5.2018, SPIŠSKÝ HRHOV
Dalšie kolo Detskej tour Petra Sagana nás po sobotnom úspešnom trialovom dni v Záriečí zaviedlo na
východ Slovenka do Spišského Hrhova. Táto dedinka sa údajne v minulosti pýšila titulom Obec roka.
Nás o oprávnenosti tohoto titulu presvedčilo najmä prostredie, v ktorom bolo situované dianie preteku.
Rozľahlý park tamojšieho kaštieľa dal organizátorom okolo Peťa Zanického výborné možnosti na
vytvorenie veľmi rozmanitej a po všetkých stránkach zaujímavej trate preteku.
Najlepšie sa s ňou popasoval Matej v kategórii Mili chlapcov, keď si znovu vychutnal jeho obľúbený
záverečný nástup, ktorým si v cieli vybojoval 6. miesto. Milka v rovnakej kategórii dievčat si oproti
minulému kolu mierne pohoršila ale aj tak prišla na výbornom 10. mieste. Jakub v kategórii Mikro si s
novým parťákom Martinom jazdu užívali od štartu do cieľa, zbierali pretekárske skúsenosti a prišli
spoločne do cieľa na 25. a 26. pozícii.
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5.KOLO DTPS, 02.06.2018, MARINA LIPTOV
Prekrásne prostredie okolia Liptovskej Mary nás hostilo na ďalšom kole Detskej tour Petra Sagana.
Vďaka tomu, že hladina vody na Mare bola nižšia ako je zvykom, organizátori sa to rozhodli využiť a
zatraktívnili trať tým, že štart i cieľ okruhu bol na jej odkrytých brehoch. Pretekalo sa teda priamo z
Liptovskej Mary. Okruh bol profilovo náročný a striedanie stúpaní a krátkych technických zjazdíkov
na lúke nedovolilo pretekárom vydýchnuť ani na chvíľku. Martin a Jakub v kategórii Mikro opäť
zbierali na trati skúsenosti, pretekanie si užívali a do cieľa prišli s úsmevom na tvári na 22. resp. 25.
mieste zo 60 chlapcov. Milka v kategórii Mili dievčat si po štarte vybojovala sľubnú pozíciu v popredí
ale pád v jednom z technických zjazdíkov ju mierne rozladil a odsunul v cieli na 13. miesto. Matej v
kategórii Mili chlapcov na náročnej trati išiel štandardne dobre. Hlavne v stúpaniach sa od svojich
súperov snažil odpútavať a jeho úsilie mu v cieli vynieslo 5.miesto. V celkovom hodnotení seriálu si
tým udržal priebežnú 4. pozíciu a odpútal sa bodovo od svojich prenasledovateľov.

BIOTOP TRIAL CUP, 2.6.2018, MYŚLENICE, POĽSKO
Kým jedna partia bojovala na Liptove, druhá sa presunula ešte severnejšie do mestečka Myślenice v
Poľsku. Čakali nás kvalitné a náročné sekcie v miestnom Biotop bike parku. Chlapci sa statočne
popasovali s 5 sekciami na 3 kolá. Michal začal prvé kolo perfektne len s 2 trestnými bodmi, druhé a
tretie kolo mu už až tak nevyšlo, napriek tomu si udržal výborné 1.miesto. Darilo sa aj Marekovi,
ktorý išiel veľmi vyrovnane a v treťom kole odovzdal kartu spokojný len so 4 trestnými bodmi.
Celková bilancia 18 trestných bodov mu zabezpečila rovnako 1.miesto.
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SLOVENSKÉ HRY MLÁDEŽE A SLOVENSKÝ POHÁR, 3.KOLO, 9.6.2018,
RUDINA
Sobota opäť patrila trialu, tentokrát 3.kolu Slovenských hier mládeže a Slovenského pohára v Rudine
na Kysuciach. K Marekovi a Michalovi sa pridali aj Matej a Milka. Pestrá paleta náročných prekážok
jazdcov preverila, náš “štvorlístok” 4M (Marek, Michal, Matej, Milka) odštartoval každý v dvoch
kategóriách, takže nudiť sa rozhodne nestihli. Marek vo svojej kategórii benjamin obsadil 2.miesto,
Michal v poussin zvíťazil, Matej v promese získal 5.miesto a Milka 11.miesto. Milku veľmi potešilo
2.miesto za statočnosť a bojovnosť v dievčenskej kategórii, veríme, že to bude motivácia do ďalších
tréningov :-).Počasie nám našťastie vydržalo a deti si tak užili aj vystúpenie psíkov a ich kúsky, ktoré
organizátor zabezpečil. Veľkým zážitkom bolo super finále kategórie Elite, v ktorom sa predstavili
zvučné mená svetového trialu a predviedli svoje neuveriteľné výkony.

MTB XCO & ELIMINATOR, 3.a 4.KOLO SP, 10.6.2018, KOŠICE
Zmena je život a tak dnes chlapci s chuťou presedlali na svoje “horáky” a užili si náročné preteky
MTB XCO v Košiciach. Michal v kategórii Mini išiel veľmi dravo a nenechal sa zahanbiť staršími
chlapcami, čo mu vynieslo konečné 14.miesto. Marek odštartoval v kategórii Mladší žiaci. Po
absolvovaní technických sekcií, vyrazili chlapci na 3 technicky náročné 1700 m-ové kolá. Marek
vyštartoval výborne, prepracoval sa medzi prvých 15 jazdcov, ale spadnutá reťaz urobila svoje a ocitol
sa na úplne “chvoste”. So slzami v očiach naskočil odhodlane na bicykel a nevzdal to. V celkovom
poradí si vybojoval konečné 21.miesto. Neoddychovali ani Matej a Milka, ktorí nenašli premožiteľov
na miestnom preteku Kráľ Karanča v neďalekom maďarskom mestečku Salgotarján.
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PODPORA TRIALU
MAĎARSKO

STREDNÉ

ŠKOLY-

MAĎARSKO,

15.6.2018,

ÓZD,

V piatok sme boli súčasťou projektu na podporu trialu na stredných školách v Maďarsku. Študenti
katolíckeho gymnázia v Ózde boli výborné publikum. Ďakujeme za pozvanie protrial.hu

ČESKÝ POHÁR MLÁDEŽE- 2.KOLO YOUTH GAMES, 16.6.2018, VESELÍ NAD
MORAVOU, ČESKÁ REPUBLIKA
Druhé kolo Youth Games pokračovalo v peknom trialparku vo Veselí nad Moravou. Veľké množstvo
rozmanitých prekážok umožnilo organizátorom pripraviť náročné a pomerne dlhé sekcie, o čom
svedčilo množstvo trestných bodov v jednotlivých kategóriách. Ale nie je sa čomu čudovať, keďže
2.kolo Youth Games bolo zároveň nominačným pretekom na WYG 2018 v Taliansku.
Ako prvý odštartoval Michal v kategórii poussin, o dve hodiny neskôr Marek v kategórii benjamin.
Hneď na začiatku nám bolo jasné, že každé zdržanie sa na prekážke, môže znamenať trestné body za
prekročený čas. Obavy sa naplnili a tak nám na konto pribudli zbytočné bodíky. Hoci chlapci bojovali,
zbytočné chyby ich mrzeli. Marek obsadil v celkovom hodnotení 4.miesto a Michalovi sa ušlo
3.miesto.

14

6.KOLO DTPS, 17.06.2018, KEŽMAROK
Krásne prostredie okolia kežmarského hradu nás privítalo už po druhýkrát na ďalšom kole DTPS. Trať
bola technická s množstvom zákrut a vracačiek, čo preverilo zručnosti pretekárov. Perličkou na trati
bolo opäť záverečné stúpanie po mačacích hlavách (pavé), s akými sa stretáva na jarných klasikách aj
Peťo Sagan. V kategórii Mikro sa na trať, pozostávajúcu z dvoch malých okruhov, vydal Jakub z
posledných radov štartového poľa. Mohol si tak naostro natrénovať obiehanie pretekárov a bola to pre
neho dobrá príležitosť zdokononaľovať sa aj v tejto zručnosti. Že sa mu to darilo, ukázalo aj 5.miesto
v Skokanovi jeho kategórie, kde sa vyhlasujú pretekári, ktorí dosiahli najväčší posun v štartovom poli.
Mateja v kategórii Mili čakali 2 veľké okruhy a držal sa počas celého preteku v popredí v skupinke
prenasledovateľov. V cieľovom stúpaní po mačacích hlavách bol na jej čele a musel zvládnuť dlhý
záverečný špurt. Svojim súperom odolal a vybojoval si v cieli pekné 5. miesto. V celkovom hodnotení
si tak stále drží 4. pozíciu.

MAJSTROVSTVÁ ČR MLÁDEŽE V TRIALE A UCI C1, 23.-24.6.2018, PRAHA,
ČESKÁ REPUBLIKA
Miestny organizátor urobil veľký kus práce a vytiahol sekcie preteku do výšok až k pražskému
kyvadlu. Dlhá cesta do Prahy tak bola odmenená krásnym výhľadom na českú metropolu. V sobotu
chlapci pretekali v kategóriách poussin a benjamin. Náročnosť postavených sekcií zodpovedala tomu,
že išlo o boj o majstrov ČR. Marek sa v sobotu napriek chybám popasoval so sekciami najlepšie a
vybojoval si krásne 1.miesto. Michal v silnej konkurencii tiež zabojoval a ušlo sa mu 3.miesto. V
nedeľu štartovali chlapci vo voľných kategóriách t.z. bez vekového obmedzenia. Tentokrát nebol
Marek celkom presný a 3 chyby rozhodli. Od medailového umiestnenia ho delil len l trestný bod.
Michal išiel vyrovnane, svoju “čistú” jazdu si pokazil jednou 5-kou za preťanie šípok. Konečné
2.miesto nás napriek tomu veľmi potešilo.
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7.KOLO DTPS, 30.6.2018, POVAŽSKÁ BYSTRICA
Prvú prázdninovú sobotu sme vyrazili v posilnenej zostave na 7.kolo Detskej tour Petra Sagana do
Považskej Bystrice. Organizátori pripravili trať priamo v centre mesta, bola rýchla a zároveň dosť
technická. Naši chlapci si ju doslova vychutnali.
V kategórii mikro po počiatočnej nevôli vyštartoval Jakub, ktorý do cieľa dorazil na 25.mieste.
V kategórii mili na trať vyrazili Matej a Michal. Matej sa držal s najrýchlejšími, Michal sa do čela
musel prepracovať, keďže štartoval zo zadných radov. Napriek tomu ukázal svoju chuť a bojovnosť a
podarilo sa mu prepracovať na konečné 5.miesto, Matej finišoval na 8.mieste. V kategórii mladších
žiakov čakalo na Mareka 6 kôl, cca 10 km. V silnej konkurencii sa nenechal zahanbiť, každým kolom
sa posúval, držal tempo a vyrovnaný výkon mu vyniesol výborné 13.miesto.

MTB XCO SLOVENSKÝ POHÁR, 5.7.2018, DROZDOVO
Sviatočný slnečný deň sme strávili na ďalšom preteku XCO. Tentokrát chlapci zdolávali lyžiarsky
svah strediska Drozdovo pri Novej Bani. V kategórii Mini vyštartovali Matej a Michal. Po náročnom
štarte, ktorý skomplikoval pád jazdcov pred nimi, chlapci bojovali na 4 malé cca 800m kolá s
miernym prevýšením. Chlapci držali tempo, Michal došiel do cieľa na peknom 14. a Matej 18.mieste.
V kategórii mladší žiaci vyrazil na štart Marek. Množstvo technických úsekov, náročnejšie prevýšenia
a 3 kolá zvládol napriek technickým problémom výborne a vyšlo z toho 20.miesto.
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ASVO BIKE-FESTIVAL, TRIAL CHALLANGE, UCI, 5.-8.7.2018, VOCKLABRUCK,
RAKÚSKO
Už sa stáva tradíciou, že rakúsky organizátor svetového pohára v triale UCI vo Vocklabrucku, dáva
priestor na súťaženie aj mládežníckym kategóriám. Neváhali sme a tak sme už v piatok za výdatného
dažďa prezerali sekcie v miestom “Freizetparku”. Našťastie počasie sa umúdrilo a vydržalo počas
oboch súťažných dní. Sekcie boli opäť veľmi kvalitne a pekne pripravené. Je síce pochopiteľné, že
prioritou organizátora bol Svetový pohár UCI, kde ozaj všetko klapalo, ale aj mládež by si zaslúžila
aspoň zverejnenú výsledkovú listinu, či organizačné pokyny, ktoré trochu chýbali. Naši chlapci
odštartovali v troch kategóriách. V “bielej” si svoju medzinárodnú premiéru užil Matej, ktorý v sobotu
vybojoval 10.a v nedeľu 7.miesto. V “modrej” farbe si zmeral svoje sily so súpermi Michal. V sobotu
z toho bolo 3.miesto a v nedeľu, napriek slabšiemu začiatku 2.miesto. Na Mareka čakali vo
Vocklabrucku krásne zelené trate. V sobotu to vyzeralo nádejne, no jedna nevydarená sekcia ho
posunula na konečné 4.miesto so stratou 1 bodu na medailové umiestnenie. V nedeľu to bolo opäť
veľmi vyrovnané, rozhodovalo každé zaváhanie. Žiaľ, nevyhlo sa ani Marekovi a v konečnom
umiestnení to stačilo na pekné 3.miesto. Napriek drobným organizačným nedostatkom si chlapci
preteky v Rakúsku užili, predsa možnosť vidieť naživo trialovú špičku nemajú každý deň.

VELO-TRIAL SWISS-CUP, 22.7.2018 MOUDON, ŠVAJČIARSKO
Uplynulý víkend bol asi zapísaný v kalendároch všetkých trialových nadšencov. Vo švajčiarskom
mestečku Moudon sa totiž konali Majstrovstvá Európy , na ktorých malo aj Slovensko svoje
zastúpenie. Na jazdcov čakali nádherné sekcie s motívami usporiateľskej krajiny. V rámci tohoto
podujatia sa v detských kategóriách organizoval zároveň aj pretek švajčiarskeho pohára, kde v
kategórii “Découverte” najmladších jazdcov reprezentoval náš klub Matej. Sekcie boli relatívne
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jednoduché, no dôležité ich bolo nepodceniť. Matej sa ich snažil jazdiť rozvážne, každým kolom sa na
sekciách zlepšoval a vynieslo mu to v konečnom poradí 3.miesto na stupni víťazov.

TRIALOVÁ AKADÉMIA, 24.7-27.7.2018, KRUTKOVA OSADA, LUČENEC
V dňoch od 24.-27.7.2018 sme aj vďaka podpore SZC mohli zorganizovať sústredenie pre
slovenských jazdcov, zamerané predovšetkým na komplexnú prípravu reprezentantov pred svetovým
výjazdom. Jazdci si mohli tých pár dní užiť perfektný personál penziónu Zlatka, pochutnať si na
výbornom jedle, ktoré pre nás pripravili po konzultácii s výživovým poradcom. Mládež sa okrem
dvojfázového tréningu na bajku pod vedením Eriky a Sama Hlavatých poriadne zapotila vo fitku s
kondičnými trénermi Jakubom a Michalom. Chalani našich jazdcov naučili množstvo kompenzačných
a strečingových cvičení, ktoré im určite poslúžia aj v budúcnosti. Okrem iného im vysvetlili dôležitosť
vyváženej stravy a zdravej životosprávy u športovcov. Dôležitou súčasťou organizačného tímu bola
školská psychologička Mary, s ktorou jazdci spoločne hľadali spôsob ako bojovať so svojimi
“šelmami” a stresom. Keďže našim cieľom bolo ukázať jazdcom komplexnosť športovej prípravy,
nechýbala regenerácia vo forme relaxačných cvičení, vírivky a masáže. Oživením a spestrením
tréningov bola aj komunikácia v angličtine vďaka Sándorovi z Maďarska a nášmu cestovateľovi
Matejovi Zacharovi, ktorý nám veľmi pútavo porozprával o svojich zážitkoch z Filipín, Číny či
Taiwanu. Veríme, že sústredenie bolo pre jazdcov zaujímavé a inšpiratívne. Ďakujeme všetkým
zúčastneným a všetkým, ktorí sa na organizácii trialovej akadémie podieľali.

DONOVALSKÝ DRAPÁK, 4.8.2018, DONOVALY
Tento víkend sa naši jazdci rozdelili na dva tábory. Zatiaľ čo Marek spolu so svojim tímom nás i celé
Slovensko reprezentoval na najvyššej svetovej úrovni v talianskom Lazzate , ostatní sa opäť
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preorientovali aj na MTB. Vybrali sme sa zasúťažiť si na neďaleké Donovaly. Tam sa konal 3.ročník
Donovalského drapáku, na ktorom Matej obhajoval minuloročné prvenstvo. Na štart sa okrem neho
postavili aj Jakub a Milka. Jakub v nesúťaznej kategórii do 5 rokov obsadil 5. miesto. Milka
štartovala spolu s Matejom v kategórii do 7 rokov. Obaja na trati príkladne bojovali. Matej preťal
cieľovú pásku na 1.mieste medzi chlapcami a obhájil svoj úspech z vlaňajška. Milka medzi dievčatami
prišla do cieľa na vynikajúcej 2. pozícii a mohla si tak užiť vytúženú “bedňu”.

WORLD YOUTH GAMES- SVETOVÉ HRY MLÁDEŽE, LAZZATE, 3.-5.8.2018,
TALIANSKO
Po minuloročnej premiére na Svetových hrách mládeže v dánskom Viborgu, sme tentokrát vycestovali
smerom na juh, do horúceho talianskeho mestečka Lazzate. Organizácii WYG sa chopil moto-trialový
klub, ktorý tu má dlhoročnú tradíciu. Na tohtoročných WYG štartovalo rekordných 184 jazdcov zo 17
krajín. Jazdcov čakali pekné, náročné sekcie, ktoré sťažovalo predovšetkým neskutočne horúce
počasie. Marek ten to rok prvýkrát štartoval v kategórii benjamin. V silnej konkurencii 36 jazdcov z
celého sveta sa neodpúšťala žiadna chybička. Našim cieľom a tajným snom bol postup do finálovej 12
jazdcov. Ten sa však začal rozplývať, keď sa Marek ráno pred štartom zobudil s bolesťou hlavy a
zvýšenou teplotou. Napriek tomu to nevzdal a odštartoval. Po štarte sme sa nechali vtiahnuť
talianskym temperamentom do naháňačky po sekciách, čo sa nám vôbec nevyplatilo. Zbytočná
uponáhľanosť nám rozhodne nepomohla, pretože mať na konte 3 päťky na sekciách, ktoré sme
považovali za ľahšie, bol veľmi nepríjemný začiatok. Našťastie Marek krásne zajazdil ťažkú sekciu na
skalách za 0 trestných bodov a to mu vrátilo chuť na dôstojné dojazdenie pretekov. Hoci nádeje na
postup sa rozplynuli, cieľom bolo dojsť do cieľa so cťou. To sa nakoniec aj podarilo a obsadil konečné
pekné 15.miesto v svetovej špičke.
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MAJSTROVSTVÁ SVETA V BIKETRIALE, BOLOTANA, SARDÍNIA, 8.-12.8.2018
Z horúceho vnútrozemia z okolia Milána sme sa presunuli na Sardíniu, kde sa od 8.-12.8. 2018 konali
Majstrovstvá sveta v biketriale. Chlapci mali pár dní na regeneráciu a oddych pri mori, aj keď ani v
tieto dni celkom nezaháľali. Odolať skalám na pobreží sa proste nedalo. Organizátori vybrali na pretek
krásne prostredie národného parku Bosco di Ortachis cca 1050 m nad morom. Chlapcov čakali dva
súťažné dni. V piatok ich čakalo 7 sekcií a 2 kolá. Keďže sekcie boli pomerne ľahké, vedeli sme, že to
bude pretek hlavne o maximálnej koncentrácii, zvládnutí stresu a bezchybnej jazde. Žiaľ, chybičky sa
nám nevyhli a tak chlapci obsadili Michal 5. a Marek 8.miesto. V sobotu sa zvýšil nielen počet sekcií
na 8, ale aj ich náročnosť . Vďaka prekrásnemu prostrediu a nadmorskej výške sme ľahšie zvládali
dlhé čakanie na niektorých sekciách. Hoci chlapci urobili pár zbytočných chýb, nedala sa im uprieť
snaha a chuť zabojovať o každý bod a tento boj im obom vyniesol 7.miesto. V celkovom hodnotení
oboch súťažných dní to stačilo Michalovi na 7.miesto a Marekovi na 9.miesto a veríme, že to chlapcov
nakoplo do ďalšej tvrdej práce

SLOVENSKÝ POHÁR V SPEEDTRIALE A BALANCE CHALLANGE, 25.8.2018,
LUČENEC
Kým slovenská trialová elita bojovala na svetovom pohári v talianskom Val di Sole, my sme tiež
nelenili. Súčasťou tohtoročného lučenského hodovania bol aj Slovenský pohár v Speedtriale.
Tentokrát nerozhodovali trestné body, dôležitá bola rýchlosť. Jazdilo sa priamo na Masarykovej ulici v
Lučenci. Keďže v noci sa tu mali stretnúť priaznivci Mega dance street party, postaviť a aj rozložiť
dve paralelné dráhy sme museli v priebehu pár hodín. Túto výzvu sme prijali a verím, že aj zvládli.
Trochu nás mrzela pomerne nízka účasť jazdcov, ale o to viac ďakujeme všetkým, ktorí prišli a svojou
účasťou nás podporili a našu snahu ocenili. Zadosťučinením pre nás bola aj radosť našich chlapcov,
ktorí si preteky v domácom prostredí užili a dokonca si priniesli domov aj cenné trofeje. Zábava
pokračovala aj po pretekoch. Nielen pre trialistov, ale aj pre širokú verejnosť sme pripravili Balance
Challange. Pokus o zápis do knihy slovenských rekordov sa podaril, v priebehu 1 hodiny sa nám
spoločne podarilo najazdiť na bicykli po koľajnici 3936 metrov. Veľkú zásluhu na tom mali aj naši
členovia, ktorí spoločne zvládli 1572 metrov, ale poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa do tejto zábavy
zapojili.
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UCI PRO TRIALS CHAMPIONSHIP C1, 1.-2.9.2018, MISKOLC, MAĎARSKO
Posledný prázdninový víkend sme strávili v maďarskom Miskolci. V sobotu pripravil organizátor
veľký C1 pretek. Kvalitne postavené trate si chválili aj naši slovenskí elitní jazdci Jano Kočiš aj
súrodenci Erika a Samuel Hlavatý. Naši chlapci jazdili len nesúťažne a okrem toho boli výbornou
rýchlospojkou pri zabezpečovaní “snehu” z blízkeho ľadového štadióna. Ako prvý ho potreboval
Samo Hlavatý, ktorého pre štartom poštípala osa na ukazovák a keďže mu obuchla celá ruka, chvíľu sa
zdalo, že Samo nebude môcť ani odštartovať. Našťastie Samo zabojoval, išiel aj cez bolesť a napriek
tomu si vybojoval 1. miesto, rovnako ako Erika. Smola sa nevyhla ani Janovi, ktorý si pri páde zranil
palec na nohe. Tentokrát ani chladenie nepomohlo a pre Jana žiaľ pretek skončil. V nedeľu pretek
pokračoval regionálnou súťažou, v ktorej si našli svoje kategórie aj naši chlapci. V najmladšej
kategórii si krásnou čistou jazdou s 0 trestnými bodmi vybojoval prvenstvo Michal.9.miesto v
rovnakej kategórii patrilo Matejovi. Marek jazdil veľmi uvoľnene, čo často ocenili aj diváci svojím
potleskom. Krásnou jazdou rozšíril naše trofeje o ďalšie 1.miesto.

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA, 4.KOLO SLOVENSKÉ HRY MLÁDEŽE A SP,
9.9.2018, POPRAD
Prvý septembrový víkend sme v Poprade bojovali na Majstrovstvách Slovenska a zároveň sme 4.
kolom ukončili seriál Slovenských hier mládeže a Slovenský pohár. A že bol náš boj úspešný, o tom
svedčilo množstvo trofejí, ktoré si chlapci z Popradu priviezli. V rámci seriálu Hier mládeže si v
najmladšej kategórii promesa vybojoval celkové 2.miesto Matej. V kategórii poussin bojoval Michal.
Svojou čistou jazdou bez trestných bodov si vybojoval 1.miesto. Zároveň sa stal celkovým víťazom
seriálu v tejto kategórii. Čerešničkou bol pre Michala zisk titulu majster Slovenska a s radosťou si
obliekol reprezentačný dres. S kvalitnými a technicými sekciami sa v kategórii benjamin popasoval
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Marek. V 4.kole Hier mládeže obsadil 3.miesto, zaroveň sa stal víťazom celého seriálu Hier mládeže a
potešilo ho 2.miesto na Majstrovstvách Slovenska v kategórii benjamin.

OKOLO SLOVENSKA, 15.- 16.9.2018, NITRA, GALANTA
Ďakujeme, že sme mohli byť aspoň na chvíľu súčasťou perfektnej cyklistickej akcie Okolo Slovenska
a že sme mohli predviesť rôzne trialové kúsky

8.KOLO DETSKÁ TOUR PETRA SAGANA, 16.9.2018, TRNAVA
Zatiaľ čo chalani nás reprezentovali v rámci sprievodného programu na OKOLO SLOVENSKA,
Milka nás po vyše dvojmesačnej prestávke uplynulý víkend zastupovala v Trnave na 8.kole Detskej
tour Petra Sagana. Organizátori vytvorili trať v krásnom prostredí mestského parku priamo pod
hradbami a zakomponovali do nej aj náročnejšie strmé zjazdy a výstupy, ktoré preverili zručnosti
pretekárov. Milka si na nej v kategórii MILI vybojovala výborné 5. miesto, čo ju v celkovom
hodnotení posunulo na siedmu pozíciu. V rámci prípravy nás Milka zastupovala aj predchádzajúci
víkend v sobotu na Snežnickom MTB maratóne na Kysuciach, kde si dievčatá v netypickej kategórii
7-9 rokov preverili svoje zručnosti na trati postavenej na strmšom kopci. Milka sa nedala zahanbiť a
do cieľa prišla na 6 mieste. Na druhý deň sa zase vybrali na Liptov, kde sa konali preteky pod záštitou
Petry Vlhovej. Opäť kategória 7-9 ročných detí , ktoré tentokrát čakal pretek po asfaltovej ceste so
štartom uprostred dedinky Bobrovec. Milka si na nej vybojovala pekné 5. miesto. Po preteku deti
čakala naša vynikajúca lyžiarka, ktorá víťazom rozdala medaile a odpovedala na zvedavé otázky.
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EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY A ŠPORTU, 21.9.2018, LUČENEC
Aj tento rok sme mohli prezentovať náš klub v rámci týždňa mobility a športu. Veríme, že sme oslovili
a zaujali mnohých nadšencov cyklistiky a že aj vďaka našim chlapcom sa obrátia na cestu k športu.

9.KOLO DETSKÁ TOUR PETRA SAGANA- FINÁLE, 21.9.2018 – TOPOĽČIANKY
Finále DTPS nás zaviedlo do areálu dostihovej dráhy v Topoľčiankach. Ranné upršané počasie
neodradilo nadšencov cyklistiky a ani nás nie. Deti sa na záverečné kolo tešili a boli pripravené
štartovať aj v daždi. Našťastie sa počasie umúdrilo a tesne pred prvým štartom sa vyčasilo. Trať bola v
nižších kategóriách rovinatá bez nejakých vážnejších technických pasáží. V kategórii “MIKRO”
štartoval na jeden okruh Jakub z posledných pozícií, čím si trénoval obiehanie súperov. Cieľovú pásku
preťal s úsmevom na tvári a s dobrým pocitom, že to zvládol. V kategórii “MILI” medzi dievčatami
bojovala Milka, ktorú čakali tri kolá. Natrénované kilometre bolo vidieť hneď od začiatku a Milka si
celé tri kolá držala výborné tempo. V záverečnom špurte sa jej už však nepodarilo dohnať na cieľovej
páske svoju súperku a o 2 sekundy jej ušlo pódiové umiestnenie. 4. miesto je však zatiaľ jej najlepším
umiestnením a veľkou nádejou do ďalšej sezóny. Matej v kategórii “MILI” chlapcov štartoval rovnako
na tri kolá. Ako obvykle bojoval, čo to dalo a v cieli ho klasifikovali na 11. mieste. V celkovom
hodnotení seriálu DTPS 2018 sa Matejovi svojimi výsledkami podarilo vyjazdiť 6. miesto a Milke
vďaka stúpajúcej forme ku koncu sezóny 7. miesto. Obaja nám svojimi výsledkami robili počas celého
roka veľkú radosť a spolu sa budeme tešiť na ďalší ročník.
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2.ROČNÍK TRIAL CEGLÉD, 23.9.2018, MAĎARSKO
Ani v nedeľu sme nelenili. Kým sobota patrila poslednému kolu DTPS, v nedeľu sme opäť vyrazili na
trialové preteky za hranice. Tentokrát bolo našou cieľovou lokalitou maďarské mesto Cegléd, kde sa
konali už po druhýkrát preteky priamo uprostred mesta. Organizátor pripravil 5 sekcií, každá
postavená z rôznych materiálov. Počasie bolo nevyspytateľné. Ráno boli prekážky ešte mokré,
našťastie sa ale umúdrilo a celý pretek vydržalo bez dažďa. Chlapci odštartovali obaja v kategórii
Kezdo, úroveň našich benjaminov. Prvé kolo bolo trochu neisté, no našťastie sa pekne rozjazdili a v
zvyšných kolách zabojovali a chyby opravili. Marek si vybojoval 1.miesto a so stratou 20 bodov sa za
ním na 2.mieste umiestnil Michal.

REPUBLIKY V BIKETRIALE, 29.9.2018, KYJOV, ČESKÁ REPUBLIKA
Posledný septembrový víkend nás zavialo do areálu kyjovského trialparku. Partia organizátorov
pripravila už tradične veľmi kvalitné sekcie. Silná základňa miestneho klubu sa prejavila nielen na
sekciách, ale aj mimo nich. Je úžasné, že sa stále nájdu nadšenci, ktorí do prípravy preteku dajú svoje
srdce. Náš klub odštartoval v posilnenej zostave. V najmladšej kategórii nás zastupovali Matej, Jakub
a aj náš nováčik Daniel. Matej jazdil s chuťou a úsmevom, sekcie si užíval. V silnej konkurencii 25
jazdcov rozhodovala každá chybička a tak sa mu ušlo pekné 6.miesto. Jakub aj Daniel statočne
bojovali s prekážkami, aj keď sa nie vždy darilo. Pre Daniela to bola prvá skúška ohňom a sme radi, že
sa nevzdal a dojazdil pretek do konca. V kategórii poussin odštartoval meninový oslávenec Michal.
Úvodná sekcia nezačala podľa predstáv. Prejazd cez cudzie šipky znamenalo 5 bodov a slzy na
Michalovej tvári. Našťastie sa po krátkej pauze uvoľnil a pustil do ďalšieho boja. O to väčším
prekvapením a zároveň radosťou bolo jeho konečné 1.miesto. Marek v kategórii benjamin jazdil s
rozvahou a chuťou. Chuť a našťastie aj rozvahu sa nám podarilo udržať v oboch kolách, konečný
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počet 5 trestných bodov znamenal ďalšie 1.miesto pre náš klub.Dobrú náladu ešte umocnilo originálne
oceňovanie víťazov, pekné trofeje a kopec drobností, ktoré si všetci chlapci vybojovali.

ČESKÝ POHÁR V CYKLOTRIALE A ČP MLÁDEŽE- YOUTH GAMES, 6.7.10.2018, OLOMOUC, ČESKÁ REPUBLIKA
Máme za sebou ďalší náročný, ale hlavne parádny víkend v českom Olomouci. Olomoucký
biketrialový klub pripravil neskutočný pretek priamo v meste pred obchodným centrom Šantovka. A
že urobili obrovský kus práce dá za pravdu každý, kto pretek v centre mesta organizoval. Kvalitné
sekcie a celkovo organizácia svojou úrovňou nemala ďaleko od úrovne Svetových hier mládeže. V
sobotu náš klub reprezentovali Marek, Michal a Matej. V najmladšej kategórii promesa Matejovi len
veľmi tesne uniklo 3.miesto, ale aj konečné 5.miesto bolo úspechom. V kategórii poussin štartoval
Michal. Krásnu čistú jazdu pokazila jedna chyba a Michal sa dostal do rozstrelu o 2.miesto. Z tohto
súboja vyšiel úspešnejšie a 2.miesto bolo “doma”. V kategórii benjamin sa predviedol Marek. Hoci
Marek v prvom kole zaváhal, každým kolom sa zlepšoval a v konečnom zúčtovaní to vyšlo na
výborné 1.miesto. V nedeľu sa naše rady rozšírili o ďalších jazdcov. Miestami sa to na sekciách riadne
zelenalo našimi dresmi :-). Do najmladšej kategórie pribudli k Matejovi aj Jakub, Emília a Daniel.
Všetci naši nováčikovia bojovali statočne s prekážkami, ktoré boli síce zatiaľ nad ich sily, ale verím,
že ich to neodradilo, ale skôr motivovalo do ďalšej tvrdej práce na tréningoch. Najskúsenejším z
našich v najmladšej kategórii bol Matej, ktorého veľmi mrzela zbytočná “päťka”, ktorá ho opäť obrala
o možnosť stáť na bedni. V kategórii poussin vyrazil na trať Michal. Michal nebol od rána vo svojej
koži, čo sa odrazilo aj na drobných chybičkách v prvom kole.V poslednom kole ale výborne zabojoval
a zvládol ho len s 1 trestným bodom a mohol sa tak tešiť z víťazstva. V nedeľu sa trošku menej darilo
Marekovi, jazdil však veľmi odhodlane a konečné z konečného 3.miesta sme sa tešili. Napriek dlhej a
strastiplnej ceste domov sme prežili úžasný víkend v kruhu trialových nadšencov, ktorých energia je
veľmi nákazlivá.
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BREZNICKÝ BEH, 12.10.2018, BREZNIČKA
Pekné slnečné počasie babieho leta nás nenechalo sedieť doma. Chalani si s chuti zabehali na
Breznickom behu a zaslúžene si všetci vybojovali pódiové umiestnenia

MAJSTROVSTVÁ A PŘEBOR ČESKEJ REPUBLIKY, 10.-11.11.2018, BRNO,
ČESKÁ REPUBLIKA
Uplynulý víkend sme strávili na poslednom preteku tejto sezóny v Českej republike. O tom, že bol
predchádzajúci výjazd na pretek v Olomouci veľmi vydarený, svedčí aj to, že naši najmladší
začiatočníci nestratili chuť a s radosťou vycestovali aj na halový pretek do Brna. V najmladšej a
zároveň najpočetnejšej kategórii sme mali 4 zástupcov. Najskúsenejší Matej držal krok s najlepšími,
no 2 trestné body v druhom kole ho posunuli na konečné 5.miesto. Milka, Jakub aj Daniel zbierali
ďalšie skúsenosti a tentokrát aj svoje prvé “nuly”. V kategórii poussin nás svojou jazdou potešil
Michal, ktorý si vyjazdil parádne 1.miesto. V kategórii benjamin nás reprezentoval Marek, ktorý si
vybojoval pekné 3.miesto.

EXTREME BIKE DAYS 3, Püspökladány, 24.-25.11.2018, MAĎARSKO
Sezónu 2018 sme cez víkend uzavreli halovým závodom Extreme bike days maďarskom meste takmer
pri rumunských hraniciach. Vzdialenosť vyvážila kvalita preteku, organizátor opäť nesklamal,
pripravil výborné sekcie v príjemnom prostredí miestnej športovej haly. Okrem trialistov pretekali aj
jednokolkári a jazdci bmx, takže nebola núdza o divákov. Keďže chlapci si išli poriadne potrénovať,
odštartovali v kategóriách s riadnymi “chlapmi”. Obaja išli veľmi vyrovnane, chybičkám sa síce
nevyhli, ale napriek tomu predviedli výborný výkon. Marek v kategórii Senior hobby ostal tesne za
stupienkami víťazov na 4.mieste, v danej konkurencii výborný výsledok. Michal v kategórii Beginner26

Kezdó nechal svojich starších súperov všetkých “bez rešpektu” za sebou a vybojoval si 1.miesto.
Výborným vyplnením času bol aj trial jednokolkárov. Marek po dojazdení svojej kategórie rýchlo
vymenil dve kolesá za jedno a odhodlal sa vyskúšať si trial na jednokolke po 1.krát. Ukázal sa ako
obrovský bojovník, zajazdil neskutočné sekcie s obrovskou chuťou. Z celkového počtu 17 sekcií
zajazdil pekných 13. Prekvapením a veľkou odmenou pre neho bol zisk 3.miesta.

OCENENIE NAJLEPŠÍCH CYKLISTOV – ZLATÝ PEDÁL 2018
Ďakujeme, že sme mohli byť súčasťou odovzdávania cien pre najlepších cyklistov Zlatý pedál
2018
Všetkým oceneným gratulujeme.

27

