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ZIMNÁ PRÍPRAVA V NOVOCK
V telocvični sme si zdokonaľovali jazdu na jednokolkách, venovali sa všestrannej pohybovej príprave a
zvádzali futbalové zápasy, pri ktorých sme budovali tímového ducha. Na prírodnom ľade sme si
vychutnávali korčuľovanie a bavili sa hokejom. Kondičku a vytrvalosť sme "naháňali" v bežkárskej
stope. Rýchlosť a silu v nohách sme získavali na lyžiarskych svahoch, kde našim športovým vzorom je
pochopiteľne Peťa Vlhová. Biatlon má tiež naše sympatie, o čom svedčí aj "zorganizovanie preteku
na domácej pôde". A nakoniec prebúdzanie bajkov zo zimného spánku a prvé jarné kilometre.
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PODPORA PROJEKTU VEREJNEJ ZBIERKY
Dobrý skutok sa dá robiť rôznym spôsobom. Náš klub sa rozhodol podporiť projekt prepravnej
kuriérskej spoločnosti "Maťko a Kubko", ktorý vyhlásil medzi našimi krajanmi žijúcimi v Anglicku
verejnú zbierku pre detský domov Margarétka v Lučenci. Odovzdávanie vyzbieraných vecí sme
spestrili krátkym vystúpením našich chalanov.

CYKLOSÚSTREDENIE, 16.-17.3.2019, TOPOĽČIANKY
Cez víkend sme prijali pozvanie do tréningového centra cyklistiky v Topoľčiankach, kde sa konalo
sústredenie cyklistických klubov CK Epic Dohňany a Kaktus Bike- team Bratislava.
Trénovalo sa na technickej indoorovej dráhe, ktorej autorom je Juraj Benko. Bolo veľmi pozitívne
sledovať, že aj malé odvetvie ako je trial, môže pomôcť iným odvetviam cyklistiky. Bol to výborný
nápad, ďakujeme, že sme mohli byť jeho súčasťou.

1.KOLO DETSKÁ TOUR PETRA SAGANA, RIMAVSKÁ SOBOTA, 31.3.2019
Slnečné počasie prialo ďalšiemu ročníku Detskej tour Petra Sagana. 1.kolo odštartovalo v neďalekej
Rimavskej Sobote. Ani náš klub nelenil, trialisti vymenili bicykle, zasadli do sediel a nenechali sa
zahanbiť ani svojimi výkonmi. V kategórii mikro odštartoval Jakub, ktorý aj napriek pádu zabojoval a
do cieľa dorazil na peknom 11.mieste. V kategórii mili chlapci odštartovali Matej, Marek ml. a Daniel.
Najviac nádejí sme vkladali do Mateja, ktorý ako najskúsenejší z trojice nesklamal a do cieľa došiel na
4.mieste. Veríme, že to bol výborný začiatok do ďalšej sľubnej sezóny. Z celkového počtu 68 jazdcov v
kategórii nebolo ani Danielove 37. a Marekove 46.miesto sklamaním. Ďalším želiezkom v ohni bola
Milka v kategórii mili dievčatá. Milka predviedla parádnu jazdu, svojím 2.miestom nás všetkých veľmi
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potešila a veríme, že to nebude jediná “bedňa” tejto sezóny. V ďalšej kategórii mini chlapci sme mali
zastúpenie v Michalovi a Matúšovi. Michal sa medzi staršími súpermi nestratil a aj napriek dvom
pádom sa v silnej konkurencii udržal na 7.mieste. Matúš si svoj prvý pretek užíval, do cieľa prišiel
vysmiaty na 67.mieste. V kategórii mladší žiaci odštartoval Marek. Marek ukázal svoje srdce a medzi
silnými vyjazdenými jazdcami sa nestratil a udržal si perfektné 10.miesto. Veríme, že si naši jazdci
budú s rovnakou chuťou užívať celú sezónu.

TURIECKAP UCI C1- SLOVENSKÝ POHÁR MTB XCO, 13.4.2019,
TURČIANSKE TEPLICE
Po náročných trialových tréningoch sme dnešok opäť zasvätili “horákom”. Ani chladné počasie nás
neodradilo od kvalitného, technicky náročného preteku v Turčianskych Tepliciach. Na štart sa za náš
klub postavili štyria pretekári. V kategórii Mini dievčatá ( do 10 rokov) odštartovala Milka, ktorá s
prehľadom zvládla aj technické pasáže a v silnej konkurencii starších dievčat obsadila 13.miesto. V
kategórii Mini chlapci ( do 10 rokov) sme mali zastúpenie v Matejovi a Michalovi. Matej trošku
zaváhal na štarte, napriek tomu 24.miesto zo 48 pretekárov, nebolo sklamaním. Ešte viac nás svojím
výkonom potešil Michal, ktorý dokázal udržať nastolené rýchle tempo a do cieľa finišoval na krásnom
8.mieste. Po absolvovaní technických disciplín vyštartoval v kategórii Mladší žiaci Marek. Chlapci
jazdili na 3 stredné okruhy, ktoré im v niektorých technických miestach dávali riadne zabrať. Marek sa
napriek drobnému pádu udržal na takmer 7 km trati v prvej polovici štartového poľa a do cieľa dorazil
na 22.mieste. Sme radi, že sú naši jazdci veľmi všestranní a svojimi výkonmi ukazujú, že sa ani na
takýchto náročných pretekoch nestratia a dokonca si ich s radosťou užívajú.
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TRIALOVÉ SÚSTREDENIE, 18.-23.4.2019, VRSAR, CHORVÁTSKO
Veľkonočné prázdniny sme už tradične využili na jarné sústredenie v chorvátskom Vrsare. Počasie
nám vyšlo ukážkovo a tak sme k rannému behu a dvojfázovému trialovému tréningu zaradili aj
otužovanie v mori. Nepodceňovali sme ani regeneráciu, okrem plávania si jazdci mohli oddýchnuť
pod rukami našej masérky. Sme radi, že aj naši najmladší urobili krok vpred a po pár tréningoch
nabrali odvahu aj na sekcie “to sa nedá”. Veríme, že spoločné tréningy budú tým správnym stimulom
do novej sezóny.

1.KOLO ČESKÝ POHÁR V CYKLOTRIALE, YOUTH GAMES, 27.4.2018,
VESELÍ NAD MORAVOU, ČESKÁ REPUBLIKA
V krásnom trialparku vo Veselí nad Moravou dnes odštartoval 1.kolom seriál Českého pohára v
cyklotriale Youth Games. Premiérovo sme si “na ostro” vyskúšali nové pravidlá UCI, ktorých veľkým
pozitívom je zbieranie bonusových bodov. Chlapcom sa však dnes veľmi nedarilo. Michalove
zbytočné chyby ho veľmi mrzeli a so svojím 5.miestom nebol spokojný. Trochu lepšie sa darilo
Marekovi v kategórii benjamin. Hoci ani on sa nevyhol chybám, stačilo to na pekné 3.miesto.

2. KOLO DETSKÁ TOUR PETRA SAGANA, ŠAMORÍN, 1.5.2019
Prvý májový deň sme strávili ako inak- súťažne. 2. kolo detskej tour Petra Sagana nás dnes zaviedlo
do areálu olympijskych športov X- bionic sphere v Šamoríne, kde pekné slnečné počasie prilákalo
naozaj množstvo pretekárov a nadšencov cyklistiky. Trať bola rovinatá, no podmienky na nej sťažil
nepríjemný protivietor. V kategórii “Mikro” Jakuba čakali dva malé okruhy a do cieľa prišiel na 9.
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mieste z celkového počtu 82 pretekárov. Matej v kategórii “Mili” pretekal na dvoch veľkých
okruhoch a vybojoval si 6. miesto spomedzi 106 chlapcov. Po dobrom výkone si zašantili na
pumptrackovej dráhe za prítomnosti Filipa Polca. Za podporu ďakujeme aj Milke, ktorá pre zranenie
nemohla nastúpiť na štart, no prišla svojich parťákov aspoň povzbudiť.

ŠKODA VLKOHRON MTB, 4.5.2019, VLKANOVÁ
Aj napriek nepriaznivej predpovedi počasia sa časť našej klubovej partie vybrala na MTB ŠKODA Vlko
Hron maratón a druhá časť chalanov bojovala na biketrialovom preteku v Brne. Obom partiám
nakoniec prialo počasie a preto si mohli preteky vychutnať hlavne v suchu. Na Vlko-Hrone nás čakali
“Family” preteky, ktoré sme poňali skôr trénigovo. Matej sa v kategórii detí od 8-14 rokov na trati
dlhej 8 km postavil na štart spolu s Igorom. Medzi staršími chlapcami sa držal statočne, no vekový
rozdiel a silu v nohách sa nedalo prekonať. Do cieľa prišli na 15. mieste z 36 pretekárov. Jakub
štartoval na trati dĺžky 2 km a vybojoval si 6. miesto.

JARNÁ CENA, 5.5.2019, JESENSKÉ
Ani tento rok sme si nenechali ujsť cestné preteky v Jesenskom, kde popri jarnej klasike prebiehal aj
detský pretek “Na Sagana”. Na štart sme nastúpili v posilnenej zostave a zastúpenie klubu bolo až v
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štyroch kategóriách. V kategórii 4- 6 ročných pretekal Jakub a Marek M., ktorý si vybojovali 1. miesto
a 2. miesto. V kat. 7- 8 ročných Matej ukázal hneď po štarte súperom chrbát a prišiel do cieľa na 1.
mieste. V kat. 9-10 ročných na štart nastúpil Matúš, ktorý si v dramatickom súboji vybojoval rovnako
1. miesto. Zastúpenie sme tentokrát mali aj v hlavnom preteku dĺžky 90 km, kde sa Igorovi podarilo
vybojovať vo svojej kategórii nie veľmi obľúbené 4. miesto.

MČR a PŘEBOR ČR V BIKETRIALE, 4.5.2019 A 2.KOLO YOUTH GAMES,
5.5.2019, BRNO, ČESKÁ REPUBLIKA
Náročný a rovnako úspešný víkend má za sebou aj druhá partia nášho klubu, ktorá vycestovala do
českého Brna na sobotňajšie MČR a Přebor v biketriale a nedeľňajšie 2.kolo Českého pohára v
cyklotriale Youth Games. V sobotu štartoval Michal aj Marek vo svojich kategóriách. Michal na
prírodných prekážkach nedal súperom šancu a získal 1.miesto. V kategórii benjamin sa Marekovi
nepodarilo zajazdiť všetko podľa predstáv, napriek tomu z toho bolo pekné 3. miesto.Počasie nám
našťastie počas preteku vydržalo, dážď nás zastihol až pri vyhlasovaní výsledkov. No a pršalo takmer
celú noc. O to s väčším rešpektom sme ráno vstávali na 2.kolo Youth Games. Teplota sa vyšplhala
“až” na 3 stupne, prekážky zmoknuté, vietor tiež na pohode nepridával. Zabrať dostali nielen jazdci,
ale aj doprovod. Marek s Michalom však napriek nepriaznivému počasiu odštartovali so zdravou
bojovnosťou a chuťou. Hoci chybám sme sa nevyhli, do víkendovej zbierky pridal Michal ďalšie
perfektné 1.miesto a Marek krásne 3.miesto.
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3.KOLO DETSKÁ TOUR PETRA SAGANA, ŽILINA, 8.5.2019
3. kolo detskej tour nás zavialo do rodiska Petra Sagana, do Žiliny, na trate miestneho lesoparku, kde
nie raz trénoval. Trať bola po daždi miestami obohatená o blato. Kvalita zjazdov a stúpaní preto
nabrala na náročnosti a o to viacej preverila aj technické zručnosti pretekárov.
Za účasti 86 pretekárov sa v kategórii “Mikro” postavil na štart Jakub a do cieľa prišiel na 9. mieste.
Úsmev na tvári nám prezradil, že si pretek užíval. V kategórii “Mili” spolu s ďalšími 98 pretekármi
štartoval Matej, ktorý sa hneď po štarte chytil vedúcej skupiny chalanov a držal s nimi tempo. Po
záverečnom špurte si vybojoval 6. miesto.

MAJSTROVSTVÁ ČESKEJ REPUBLIKY V CYKLOTRIALE, 11.-12.5.2019,
OLOMOUC, ČESKÁ REPUBLIKA
Majstrovstvá ČR boli tentokrát lokalizované pri obchodnom dome Šantovka v Olomouci. Jedna sekcia
dokonca priamo vo vnútri Šantovky. Domáci klub odviedol obrovský kus práce, čo ocení každý, kto
organizoval preteky mimo hotového trialparku. Predsa len, presunúť toľké tony materiálu vyžaduje
nielen množstvo šikovných rúk a hláv, ale aj organizačných a logistických schopností. Na perfektne
postavených sekciách v sobotu pretekali v kategórii poussin Matej a Michal. Matej ako jeden z
najmladších milo prekvapil a poctivo zbieral dohodnuté bonusové body. Perfektný výkon predviedol
Michal, s celkového počtu bodov stratil len 30 bodov, čo mu vynieslo výborné 2.miesto. V kategórii
benjamin odštartoval Marek. Po nevydarenom 1.kole sa stratené body zbierali ťažko. Marek bojoval
až do konca, no šťastena bola tentokrát na strane súpera a napriek rovnakému počtu bodov mu
podľa pravidiel ostalo nepopulárne 4.miesto.
V nedeľu pokračovali MČR pre “eliťácke” kategórie. Organizátor ale nezabudol ani na mládež a
pripravil sekcie aj pre open kategórie, jazdec si teda mohol vybrať ľubovoľnú kategóriu bez
obmedzenia veku. Náš klub posilnil v nedeľu ďalší jazdec. V najmladšej kategórii Promesa zbierali
hlavne skúsenosti Jakub a Daniel. Obaja sa úprimne tešili z každého bonusového bodu aj z darčekov
za 11.-a 12.miesto.V kategórii Open biela odštartoval v silnej konkurencii Matej a Michal. Matej sa
staršej kategórie nezľakol a sústredenou jazdou si s úsmevom zbieral body spolu s cennými
skúsenosťami. V konečnom poradí to stačilo na 16.miesto. Veľmi pekne jazdil aj Michal, drobná strata
koncentrácie ho pripravila o cenné body, napriek tomu si svojím krásnym výkonom vyjazdil 2.miesto.
V Open modrej sme mali zastúpenie v Marekovi. Marek začal veľmi dobre, 1.kolo bolo jedným z
najlepších. Druhé kolo prinieslo s dažďom aj dve nešťastné sekcie a pád, ktoré nás obrali o pohodu.
Napriek tomu to nevzdal a so cťou dobojoval až do konca, vyšlo z toho konečné 5.miesto.
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MČR A PŘEBOR V BIKETRIALE, 18.-19.5.2019, RETZ, RAKÚSKO
Aj tento víkend sme za trialom vycestovali za hranice. Tentokrát sme vymenili umelo vytvorené
sekcie za 100% prírodu v prekrásnom prostredí rakúskeho mestečka Retz. Miestny kameňolom
uprostred viníc nás v sobotu privítal náročnými, no peknými sekciami. Napriek náročnosti sme
chlapcov “ostaršili “. Michal prenechal svoju kategóriu poussin Matejovi, ktorý statočne bojoval a
hoci mnohé sekcie boli nad jeho sily, nevzdával sa. A keďže to jednoduché nebolo ani pre súperov,
dôležitý bol aj čas dojazdu. Matej bol dostatočne rýchly a odmenou mu bolo 2.miesto. Michal
odštartoval v kategórii benjamin spolu s Marekom. Náročné sekcie chlapcov preverili. Marek začal
pekne, Michal nešťastnou 5 kou. Karta sa však obrátila, Michal sa upokojil a bojoval statočne v rámci
svojich možností, konečné 9.miesto však nebolo medzi staršími chlapcami vôbec sklamaním. Marek
urobil sériu chýb, ktoré ho vyviedli z miery a obrali ho o pohodu. Nespokojný so svojím výkonom
skončil na konečnom 4.mieste.
Nedeľa nám priniesla sekcie v opačnom smere, ktoré si udržali svoju vysokú úroveň. Matej dal
tentokrát prednosť najmladšej kategórii hobby ružová, v ktorej nedal svojim súperom šancu a vyjazdil
si 1.miesto. Michal ostal verný staršej kategórii a spolu s Marekom si dnes svoju jazdu, napriek
drobným zaváhaniam, užívali, spolupracovali, vzájomne si radili a pomáhali. Výsledkom bolo
Marekove perfektné 2.miesto a Michalove výborné 6.miesto v celkovom hodnotení. Výjazd sme si
spestrili malým výletom do Znojma, nenechali sme si ujsť výhľad zo znojemského zámku na rieku
Dyje.
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SLOVENSKÉ HRY MLÁDEŽE A SLOVENSKÝ POHÁR, 1.KOLO, 25.5.2019,
ZÁRIEČIE
Poslednou májovou sobotou odštartovalo na Považí v Záriečí 1.kolo seriálu Slovenských hier mládeže
a Slovenský pohár. O tom, že nešlo len o preteky slovenských trialistov svedčí aj výsledková listina,
kde okrem Slovákov nájdeme aj českých a poľských jazdcov. Organizátor napriek nepriaznivému
počasiu počas príprav, pripravil veľmi kvalitné a náročné sekcie a odmenou mu určite bola bohatá
účasť a výborné počasie. Aj náš klub mal v Záriečí zastúpenie. V najmladšej kategórii promesa zvádzal
boj o prvenstvo až do konca Matej, no nakoniec šťastena ostala na poľskej strane a Matej vybojoval
pekné 2.miesto. Nestratili sa ani Daniel na 7.mieste a Jakub na 8. mieste. Svoju pretekársku trialovú
premiéru majú za sebou aj Marek a Matúš, ktorí to zvládli výborne a veríme, že ich to motivuje do
ďalších usilovných tréningov. V kategórii Poussin si perfektné 2.miesto vyjazdil Michal, ktorý sa
nestratil ani v “ostaršenej” kategórii Benjamin, kde skončil tesne za pódiovým umiestnením na
4.mieste. Presvedčivý výkon podal v tejto kategórii Marek, ktorý si odniesol najcennejšiu trofej a
pridal k nej ešte 2.miesto v kategórii minime.

4. KOLO DETSKÁ TOUR PETRA SAGANA, 26.5.2019, ŠPIŠSKÝ HRHOV
Časť výpravy z úspešných sobotných trialových Slovenských hier mládeže v Záriečí sa rozhodla spestriť si
víkend aj v nedeľu účasťou na ďalšom kole Detskej tour Petra Sagana. To sa po minuloročnej úspešnej
premiére konalo znova v prekrásnom prostredí parku kaštieľa v Spišskom Hrhove. Pretekárov čakala
menej technicky náročná trať, ktorú však sťažil mäkký blatistý podklad na viacerých úsekoch trate.
V kategórii “Mikro” náš klub reprezentoval Jakub. Po rýchlom štarte sa ocitol na čele preteku. Na trati
príkladne bojoval a odmenou mu bolo v cieli vynikajúce 2. miesto, keď od víťaza ho delila len necelá
sekunda. Ďalšie želiezko v ohni sme mali v kategórii “Mili”. Tu naopak Matejovi štart na 2 veľké kolá
nevyšiel podľa predstáv a musel sa doťahovať na vedúcich jazdcov. To sa mu postupne darilo, prepracoval
sa až na dohľad medailových pozícií a v svojom obľúbenom záverečnom špurte si na páske vybojoval
skvelé 3. miesto, o ktorom musela rozhodnúť až cieľová fotografia.
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3. KOLO SLOVENSKÝ POHÁR MTB XCO, 8.6.2019, JAHODNÁ
Prvý víkendový deň sme znova presedlali na MTB a vycestovali do Jahodnej pri Košiciach na 3. kolo
Slovenského pohára XCO. Terén sme už poznali z minulého ročníka, ale organizátori tento rok spravili
pár zmien, ktoré preverili technické zručnosti pretekárov niekoľkokrát aj na trati. Nechýbali ani vleklé
stúpania priamo po zjazdovke, blatisté úseky v lese, či obľúbený pumptrack, ktorý si chalani
vychutnali naplno. Počasie nám prialo a pri “príjemných” takmer 30 °C sme sa tešili na štart. V
kategórii chlapcov do 10 rokov nás reprezentovali Michal a Matej na štyroch 1 km kolách. V
konkurencii 35 pretekárov sa vôbec nedali zahanbiť a po výbornom boji dorazili do cieľa na 7. mieste
a 16. mieste. Mareka v kategórii mladších žiakov čakali najskôr technické disciplíny, ktoré zvládol
výborne len s 1 trestným bodom. Trať bola tá istá ako v predchádzajúcej kategórii, len počet kôl sa
zvýšil na 6 a aj napriek tomu, že štartoval štvrtý od konca, postupne sa posúval na vyššie pozície a
cieľovú pásku preťal s 13-tym najlepším časom, no vďaka dobre zvládnutej technickej časti sa posunul
na konečné 11. miesto.

TRIAL MAGYAR KUPA, 9.6.2019, TARCAL, MAĎARSKO
Nedeľa opäť patrila trialu. Tentokrát sme neodolali prekrásnej vinárskej oblasti Tokaj v Maďarsku. V
kameňolome v mestečku Tarcal nás čakali sekcie pripravené podľa nových pravidiel UCI. Michal si po
obhliadke tratí vybral vyššiu kategóriu a že to bola správna voľba sa ukázalo, keď nechal za sebou
všetkých súperov. O kategóriu vyššie štartoval Marek, ktorý síce skončil na 2.mieste, ale s rovnakým
počtom bodov ako víťaz. O víťazovi rozhodol až počet sekcií zajazdených za plný počet bodov a nie
výška jazdca, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Marekovi sa zapáčili aj sekcie kategórie senior
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PRO a tak popoludní zabojoval nielen s horúčavou, ťažkými sekciami, ale aj s vyslúžilými maďarskými
Eliťákmi a vyšlo z toho pekné 3.miesto. Odmenou bolo príjemné ovlaženie v jazere, ktoré chlapcov
lákalo od začiatku preteku .

MAJSTROVSTVÁ SR a 2.KOLO SHM A SP, 15.6.2019, RUDINA,
SLOVENSKO
Slovenské hry mládeže a SP pokračovali v sobotu 15.6. 2.kolom v dedinke Rudina na Kysuciach. A
keďže išlo zároveň aj o Majstrovstvá SR, trate boli náročné, sťažené obrovskou horúčavou, s ktorou
sa museli všetci popasovať. Srdce organizátora sa nedá uprieť, čo bolo vidieť na prerobenom
trialparku a čoho dôkazom bola aj účasť svetových elitných jazdcov. Náš klub zastupovali v
mládežníckych kategóriách 8 jazdci. V najmladšej kategórii štartoval Daniel, bratia Marek a Matúš,
ďalšia súrodenecká dvojica Jakub a Matej a náš nováčik Timotej, ktorý svoju premiéru prežíval naplno
a nasával nielen výbornú atmosféru, ale aj nové skúsenosti. Vo výsledkovej listine sa naši chlapci ocitli
Daniel na 7., Marek na 8. a Jakub na 9.mieste. Keďže Matúš a Timotej nespĺňajú vekovú hranicu,
ocenení boli mimo poradia. Najskúsenejšiemu Matejovi sa ušlo pekné 2.miesto. V kategórii Poussin
sme mali v ohni želiezko v podobe Michala. Ten zviedol náročný boj s poľskými, českými a
slovenskými jazdcami a o tom, že bojoval výborne, svedčí jeho 1.miesto. Michal si zároveň vyjazdil
titul Majstra Slovenska v tejto kategórii pre rok 2019. Poussinské trate vyskúšal aj Matej a ušlo sa mu
9.miesto. V kategórii benjamin sa darilo Marekovi, ktorý v silnej konkurencii bojoval o umiestnenie až
do poslednej sekcie. Tentokrát mu šťastena priala a Marek sa mohol tešiť z 1.miesta a zároveň sa,
rovnako ako jeho brat, stal Majstrom Slovenska a obliekol si na seba majstrovský dres. Marek,
nabudený pekným výsledkom, odjazdil aj vyššiu kategóriu, v ktorej išlo skôr o boj s prekážkami ako so
súpermi. Odmenou za usilovný boj na sekciách bola pre chlapcov možnosť vidieť naživo elitných
jazdcov svetovej desiatky a tiež fotka s aktuálnym Majstrom sveta Thomasom Pechhackerom, či
najlepším slovenským elitným jazdcom Samuelom Hlavatým.
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5.KOLO DETSKÁ TOUR PETRA SAGANA, 16.6.2019, NOVÁ DUBNICA
Po “majstrovskej” trialovej sobote sme si víkend v nedeľu spestrili opäť aj MTB-čkom na Detskej tour
Petra Sagana. Tentokrát organizátori vsadili na prostredie v okolí základnej školy v Novej Dubnici.
Trať bola rovinatá, spestrená množstvom zákrut i dvomi prudkými “hupmi”. Na náročnosti jej pridal
hlavne nerovný hrboľatý terén, ktorý preveril odolnosť a výdrž jazdcov. Náš klub tentokrát
zastupovali sobotní trialisti Matej a Jakub a po dvojmesačnej nútenej pauze po zranení sa pripojila aj
Milka. Jakub v kategórii “Mikro” bojoval s tromi kratšími okruhmi, ale aj s únavou z predošlého dňa a
náročného týždňa. Cieľovú pásku preťal na 13. mieste spomedzi 60 chlapcov. Milka v kategórii “Mili”
dievčat nastúpila na štart troch veľkých okruhov opatrne, nevediac, ako sa jej bude dariť po zranení.
Jej obavy sa však rýchlo vytratili, keď sa od štartu prebojovala na predné pozície a zaslúžene si
nakoniec v poslednom okruhu vybojovala skvelé 2.miesto. Výborne jej v rovnakej kategórii “Mili”
chlapcov sekundoval aj Matej, ktorý rovnako na troch veľkých okruhoch príkladne bojoval, držal sa
celý pretek na medailových pozíciách a do cieľa prišiel taktiež na striebornom 2. mieste.

3.KOLO SLOVENSKÝCH HIER MLÁDEŽE A SP, 22.6.2019, VEĽKÉ
ZÁLUŽIE
Sobotný deň sme strávili na 3.kole SHM a SP vo Veľkom Záluží. Organizátor poňal pretek v duchu
“hier mládeže” a pripravil pre jazdcov jazditeľné, na prvý pohľad jednoduché sekcie, v ktorých sa
obtiažnosť jednotlivých bránok postupne stupňovala a tak mali šancu zajazdiť si všetci, o najlepších
rozhodovali posledné prekážky. O tom, že jednoduché sekcie sú často krát ťažšie na koncentráciu a
sústredenie, svedčia aj výsledky v jednotlivých kategóriách. Náš klub mal zastúpenie v 4 kategóriách.
V najmladšej promese štartovali Matej, Jakub, Matúš, Marek a Daniel. Všetci chlapci dnes statočne
bojovali a patrili im: Danielovi 6.miesto, Jakub skončil na 8.mieste, Marek obsadil 11.miesto a Matúš
išiel mimo poradia. Matej dnes o prvé miesto prišiel len tesne v rozstrelovej jazde. K 2.miestu pridal
ešte 7.miesto v poussin, kde dominoval na 1.mieste Michal, ktorý nás potešil aj 2.miestom v
ostaršenej kategórii Benjamin. Lepší v tejto kategórii bol už len jeho brat Marek. Ten k prvenstvu
pridal aj striebro z kategórii minime. Perfektnou myšlienkou bolo spojenie spolupráce dvoch
cyklistických odvetví. Okrem trialového preteku tu prebiehal súčasne aj Pumpcup, do ktorého sa s
radosťou zapojili nielen naši trialisti. Vydarenú akciu na záver zmarila asi hodinová búrka a tak
vyhlásenie prebehlo v provizórnych podmienkach. Paradoxom bolo, že len chvíľku po oceňovaní,
dážď celkom ustal.

13

„ S KÁČEROM NA BICYKLI“
Dnes v Lučenci štartovala akcia " S Káčerom na bicykli". Často hovoríme, že trial je o prekonávaní
prekážok.. Tak ako život.. Naši jazdci dnes pochopili, že niektorí musia prekonať sami seba, aby sa
vôbec mohli na bicykli previesť. Obrovský rešpekt pre p. Káčera. Veľké poďakovanie patrí všetkým
členom nášho klubu, že pri tejto akcii aj napriek celodennému dažďu ani na chvíľku nezaváhali
a podporili skvelú myšlienku.

6.KOLO DETSKÁ TOUR PETRA SAGANA, 29.6.2019, TRNAVA
Prázdniny v NovoCK sme začali ako inak- na pretekoch. Tentokrát sa Detská tour opäť po roku vrátila
aj do Trnavy a my sme nemohli chýbať. Motivácia bola o to väčšia i s ďalším našim cieľom- privítať
tam a povzbudiť Peťa Sagana pred nedeľnými Majstrovstvami Slovenska. Organizátori DTPS pripravili
pestrú, širokú trať s tromi rôznymi okruhmi odstupňovanými náročnosťou v priestoroch
Bernolákovho sadu priamo pod hradbami historického centra. V najmenšej kategórii “Mikro”
chlapcov nás reprezentoval Jakub, ktorý na 2 malé okruhy vyštartoval na popredných miestach, no od
bedne ho delilo pár sekúnd a v závere skončil na 5. mieste. Vo vyššej kategórii “Mili dievčat” sa opäť
na štart postavila Emília, ktorá si celý čas udržala rýchle tempo a do cieľa prišla na výbornom 3.
mieste, ktoré potešilo o to viacej, keď sme sa dozvedeli, že ceny bude odovzdávať samotný Peter
Sagan. V tej istej kategórii medzi chlapcami bol nasadený Matej, ako priebežne 3. najlepší pretekár
tohtoročného seriálu vo svojej kategórii. Na trati to aj potvrdil, opäť bojoval, avšak radosť z “bedne”
mu prekazili jeho silní súperi z Maďarska a skončil na nepopulárnom 4. mieste. K našim stabilným
jazdcom sa tentokrát pripojili aj Marek v kategórii “Mili” a Matúš v kategórii “Mini”, ktorí však
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predovšetkým zbierali skúsenosti a odmenou im bola hlavne prítomnosť Peťa a Juraja Sagana na
vyhodnotení, spoločná fotka a taktiež podpisy na prilbách, dresoch, či bajkoch veľmi potešili.

3.ROČNÍK GRAND PRIX GEMERA, 5.-6.7.2019, TEPLÝ VRCH
Tento víkend sme po zrušení plánovaného mládežníckeho trialového preteku vrámci “sveťáku” v
rakúskom Salzburgu hľadali náhradný program a voľba časti nášho klubu padla na Grand Prix
Gemera, cestného preteku v okolí neďalekej vodnej nádrže Teplý vrch. Prvý deň nás čakali preteky s
hromadným štartom a s Matejom sme sa len tréningovo vydali na 30km okruh s prevýšením 440m .
Čakali nás tri výživné stúpania, rýchle technické zjazdy i rovinky, kde sme skúšali jazdu v “háku”.
Výsledným časom sme nad naše očakávania splnili vytýčený cieľ. Druhý deň sme sa už súťažne
postavili na štart časovky do vrchu pod názvom “Lipovecká balada”, kde sme už išli každý sám za
seba. Čakalo nás 10 km a 300 výškových metrov. Kedže organizátori pridali pre záujem viacerých detí
aj kategóriu pre nich, Matej mal o motiváciu viac popasovať sa s touto novou výzvou. Trať bez
problémov zvládol a v cieli bol klasifikovaný s veľkým náskokom na 1. mieste vo svojej kategórii.
Výborne mu sekundoval vo vyšších vekových kategóriách aj Igor, ktorý prišiel do cieľa na 3. mieste.
Táto nová skúsenosť nám ukázala, že v našom trialovom klube vychovávame naozaj všestranných
cyklistov a že naši chalani sa nestratia ani v ostatných odvetviach cyklistiky.

CYKLOAKADÉMIA, DETSKÝ DENNÝ TÁBOR, 22.-26.7.2019, LUČENEC
Vďaka finančnej podpore BBSK sme mohli zrealizovať denný tábor - detskú cyklistickú akadémiu
zameranú nielen na rozvoj cyklistiky, ale celkovo športu. Našim cieľom bolo prispieť k rozvoju
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cyklistiky, vyskúšať a zaujať deti aj netradičnými formami cyklistiky ako jazda na tandemovom bicykli,
jednokolke, trialovom bicykli. Okrem toho deti zvládli aj 30 km vychádzku na horských bicykloch,
venovali sme sa rôznym súťažiam zameraným na rozvoj koordinačných a rovnovážnych schopností (
slag line, pogo tyč). Súčasťou akadémie bola aj dopravná výchova, zabezpečená členkou policajného
zboru SR. Boli sme milo prekvapení, koľko vedomostí z tejto oblasti naši jazdci majú. Jeden deň sme
sa venovali cyklobalu. Mali sme možnosť vyskúšať si špeciálne bicykle. Práve cyklobal deti veľmi
zaujal, keďže hra futbalu na bicykli je obľúbenou činnosťou pred trialovým tréningom. Deti mali
zabezpečenú stravu, desiatu a olovrant formou suchej stravy( bagetky, jogurty, ovocie..) a varený
obed. Po celý deň mali zabezpečený pitný režim. Vďaka patrí predovšetkým BBSK za to, že nám tento
projekt pomohol zrealizovať, určite to bol veľký prínos pre deti nielen po jazdeckej stránke, ale aj
z hľadiska formovania osobností a kolektívu.

7.KOLO DETSKÁ TOUR PETRA SAGANA, 28.7.2019, TOPOĽČIANKY
Posledný júlový víkend nám ponúkol v našich cyklo-kalendároch viacero alternatív a preto naši jazdci
pretekali na viacerých „frontoch“. Jedným z nich bolo ďalšie kolo Detskej tour Petra Sagana v už
overenom areáli dostihovej dráhy v Topoľčiankach, avšak tentokrát na úplne inej, nečakanej trati.
Organizátori ju kvôli sobotnému výdatnému dažďu a rozbahnenému terénu na dráhe boli nútení
riešiť provizórne len v jej priľahlom okolí. S touto neľahkou úlohou sa však popasovali aj vďaka
pomoci zo strany niektorých rodičov pretekárov na výbornú a výsledkom bola možno dokonca
zaujímavejšia trať, ako tomu bolo po minulé roky. Z našich jazdcov ako prvý
vyštartoval Jakub v kategórii „Mikro“ chlapcov na miestami ešte rozbahnené 2 malé okruhy. Cieľovú
pásku preťal na 12. mieste z 54 pretekárov. Najväčšie nádeje sme vkladali do Milky v kategórii „Mili“
dievčat na dvoch stredných okruhoch. Úlohu favoritky na medailové umiestnenie aj potvrdila a do
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cieľa, po štarte zo zadných pozícií a drobnej kolízii na trati, prišla na 3. mieste a zaslúžene sa postavila
na bronzový stupienok. Matej v kategórii „Mili“ chlapcov opäť perfektne vyštartoval, držal sa na
čelných pozíciách, bojoval, konkuroval svojim silným súperom a v cieli sa mu ušlo pekné 5. miesto.

TOUR DE DEBRECEN- TRIAL MAGYAR KUPA, 28.7.2019, DEBRECEN,
MAĎARSKO
V Debrecíne čakalo na našich jazdcov 5 pekných sekcií, ktoré organizátor postavil priamo na námestí
pri fontáne, ktorá bola v extrémnej horúčave cez 30 stupňov príjemným osviežením. Chlapci jazdili na
zelenej a čiernej trati, ktoré zodpovedali vyššiemu štandardu v ich kategóriách. Nezaobišlo sa to bez
chybičiek, napriek tomu sa Marekovi aj Michalovi podarilo v silnej konkurencii starších jazdcov
získať 1.miesto. Z extrémnej horúčavy prišla prietrž mračien, ktorá prekazila vyhodnotenie a
odovzdávanie trofejí sme nakoniec absolvovali v suchu v podzemnom parkovisku.

TRIALOVÁ AKADÉMIA MLÁDEŽE, 2.-4.8.2019, KRUTKOVA OSADA
Trialová akadémia slovenskej mládežníckej reprezentácie sa konala na Krutkovej osade pri Lučenci.
Prvý deň sme toho stihli celkom dosť.. Dva trialové tréningy, kondičný tréning, tenis, basketbal,
regeneráciu, masáže. A nechýbala ani večerná opekačka. Druhý deň reprezentačná akadémia
pokračovala rannou rozcvičkou a strečingom v hmle. Doobedňajší tréning prebiehal v angličtine
a ukázalo sa aj slniečko, cez obedňajšiu prestávku nám prekážky umyl dážď a oddych sme využili na
neuveriteľné zážitky Mateja z Číny. Popoludní nasledoval nácvik pravidiel na súboj národov, ktorý nás
na Svetových hrách mládeže v Poľsku čaká. Teší nás, že tento rok bude mať Slovensko zastúpenie vo
všetkých kategóriách. Jazdci tento nácvik zobrali veľmi vážne, hoci počasie sa nám pokazilo a
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rozpršalo sa, postavili sa k tomu veľmi zodpovedne. Po výbornej večeri sme si dopriali oddych vo
vírivke. Tretí deň sme doobedným tréningom ukončili sústredenie slovenských mládežníckych
reprezentantov. Veríme, že splnilo účel a posielame do Poľska výbornú partiu, ktorá bude
zodpovedne a so cťou reprezentovať naše odvetvie a krajinu.

WORLD YOUTH GAMES- SVETOVÉ HRY MLÁDEŽE, 8.-11.8.2019,
WADOWICE, POĽSKO

Jedným z najdôležitejších pretekov našej sezóny 2019 boli Svetové hry mládeže v poľských
Wadowiciach. Sekcie boli postavené priamo na námestí pápeža Jána Pavla II. pred jeho rodným
domom. Náš klub a krajinu reprezentovali vo Wadowiciach Marek a Michal., ktorí sa v piatok zapojili
spolu s ostatnými našimi reprezentantmi do súboja národov. Obaja chlapci sa k tomu postavili
zodpovedne, prispeli cennými bodmi a pomohli slovenskému tímu získať pekné 6.miesto. V sobotu
sme sa sústredili na semifinálové jazdy jednotlivých kategórií. V silne obsadenej kategórii Benjamin sa
predstavil Marek. Hoci Marek jazdil veľmi pekne, jedna sekcia mu nevyšla ani v jednom kole a takáto
chyba sa žiaľ v tak silnej konkurencii neodpúšťa a Marek tak skončil tesne za bránami finále na
15.mieste. V kategórii Poussin nás prvýkrát na svetových hrách mládeže reprezentoval Michal. Michal
išiel ukážkovo, svojich súperov prekvapil a zo stratov len 10 bodov z celkového počtu 600 bodov
postúpil do finále z 2.miesta. Michalovu finálovú jazdu poznačili 2 chybičky, našťastie druhé kolo išiel
opäť v pohode a vybojoval si perfektné 5.miesto a potvrdil, že postup do finále nebola náhoda a
právom patrí medzi najlepších jazdcov na svete.
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MAJSTROVSTVÁ SVETA V BIKETRIALE, 12.-17.8.2019, KRAMOLÍN U
NEPOMUKU, ČESKÁ REPUBLIKA
Po náročnom preteku v Poľsku sme pokračovali na vrcholný pretek tohtoročnej sezóny na
Majstrovstvá sveta v biketriale do českého mestečka Kramolín u Nepomuku. Pretekalo sa v
prekrásnom prostredí, umelé prekážky z wadowického námestia sme vymenili za čistú prírodu.
Mládež štartovala 1.kolom v stredu. Michal išiel veľmi precízne a vybojoval si perfektné 1.miesto.
Marek mal trošku smolu, o jeden bod mu ušlo 3.miesto. Napriek tomu to bol výborný vstup do boja o
čo najlepšie svetové umiestnenie. Po dni voľna, ktorý chalani strávili zábavou v kempe so zvyškom
trialovej svetovej komunity, sme v piatok nastúpili na štart s očakávaním, či to chlapci jazdecky a
hlavne psychicky ustoja. Michal išiel opäť veľmi vyrovnane, nenechal sa rozhladiť konkurenciou,
ktorá sledovala každú jeho jazdu a čakala na chybu. Michal našťastie nezaváhal a aj v druhom kole
získal perfektné 1.miesto, čím si zabezpečil celkové 1.miesto a titul Majstra sveta. Radosť nám urobil
aj jeho brat Marek, ktorý po problémoch v 1.kole predviedol v druhom kole celkovo najlepší výkon v
kategórii a vybojoval si tak 2.miesto. V celkovom bodovaní to bolo neskutočné 3.miesto na svete.
Obaja chlapci predviedli neuveriteľný boj, potvrdili, že patria k najlepším vo svojich kategóriách a
predčili naše očakávania dostať sa do svetovej 5. Sme veľmi radi, že hodiny tréningov a snaženia boli
odmenené úspechom, ktorý chlapcov bude motivovať do ďalšieho trénovania.

SPEEDTRIAL – SLOVENSKÝ POHÁR, 17.8.2019, BANSKÁ BYSTRICA
Kým Marek s Michalom čakali na Majstrovstvách sveta v biketriale v Českej republike na vyhlásenie
výsledkov, zvyšok klubu nezaháľal a užíval si preteky v dual speedtriale v B. Bystrici. Organizátori z
Cyklo Teamu Veľké Zálužie pripravili kvalitný pretek s rodinnou atmosférou, kde smiech a zábava boli
hnacou silou pre všetkých pretekárov. V kategórii “Super easy” nás reprezentoval najskúsenejší
Matej, ktorý si vybojoval 1. miesto a jeho mladšiemu bratovi Jakubovi sa v tej istej kategórii podarilo
vybojovať 3. miesto v priamom súboji s tímovým parťákom Marekom M., ktorému sa tým pádom ušla
neobľúbená 4. pozícia, čo vôbec nebolo sklamaním. Matej si po úspešnom rozjazde vo svojej
kategórii vyskúšal aj staršiu kategóriu, kde skončil na 5. mieste. V kategórii “open nováčikovia” sme
mali zastúpenie najnovšími členmi klubu- Timotejom, ktorý si vyjazdil 1. miesto, Matúšom, ktorý
skončil na 2. mieste a 3. pozícia patrila Melánii.
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4.KOLO SLOVENSKÉ HRY MLÁDEŽE A SLOVENSKÝ POHÁR, 24.8.2019,
LUČENEC
Organizátorom 4.kola Slovenských hier mládeže a SP bol náš klub. Tentokrát sme zvolili lokalitu
nášho prerobeného trialparku a veríme, že to ocenili účastníci aj diváci. Všetko bolo na jednom
mieste, presuny boli minimálne. Pre jazdcov sme pripravili rôznorodé sekcie z kmeňov, podvalov,
betónových prefabrikátov, skál a pneumatík. Pretekalo sa v ôsmich kategóriách, pre všetky kategórie
bolo pripravených 5 sekcií a pretekalo sa na 3 kolá. Na štart sa postavilo spolu takmer 60 jazdcov, čo
je veľmi potešujúca účasť. Tradične najpočetnejšia bola najmladšia kategória Promesa, v ktorej mal
bohaté zastúpenie aj náš klub. Najlepšie z našich sa tu darilo Matejovi, ktorý si vybojoval 3.miesto,
8.miesto patrilo Danielovi, 12.miesto Marekovi M., za ním na 13.mieste sa umiestnil Jakub, 15.miesto
patrilo Milke. Mimo poradia štartovali Timotej, Matúš, Melánia a Patrik. V kategórii Poussin nám
urobil svojou jazdou radosť Michal, ktorý si vyjazdil 1.miesto. Skúsenosti z tejto kategórie zbierali
Matej a Daniel. V silnej konkurencii v kategórii Benjamin sa nestratil a prvenstvo si vybojoval Marek,
tretie miesto patrilo jeho mladšiemu bratovi Michalovi. Marek sa predstavil aj kategórii Minime, kde
mu rovnako patrilo 1.miesto. Ďakujeme všetkým našim klubákom, našim podporovateľom, priateľom
a známym, ktorí nám pomohli a umožnili nám pripraviť zaujímavý a veríme, že aj pekný pretek s
množstvom darčekov pre najmladších jazdcov.
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CESTNÝ CYKLISTICKÝ PRETEK O CENU NOVOHRADU, 1.9.2019, HALIČ
LETNÉ MTB PRETEKY, TRIATLON RUŽINÁ
Prázdniny sme v našom klube zakončili, ako inak, na bicykloch. Svojou účasťou sme podporili
neďaleký pretek v Haliči, kde náš klub mal najpočetnejšie zastúpenie v detskej kategórii. Všetkým
deťom sme sa snažili ukázať, že bicyklovanie je zábava .
:)

O tom, že ani počas prázdnin sme nezaháľali, svedčia úspechy v triale, ale aj v iných odvetviach
cyklistiky. Najmä v MTB. Prvý augustový víkend sa Milka zúčastnila preteku na Donovaloch, kde si
vyjazdila 4. miesto. Ďalším pretekom a zároveň novou športovou výzvou bol triatlon v neďalekej
Ružinej, kde obsadila pekné 2. miesto. V ten istý víkend sa k Milke pridal aj Matej a obaja sa postavili
na štart záverečného kola slovenského pohára XCO v Selciach, kde zbierali cenné skúsenosti na
náročnej crosscountry trati. V závere leta Milka pretekala na MTB preteku v Uloži, kde získala 1.
miesto a na záverečnom kole Detskej považskej cykloligy si vybojovala 3. miesto.

5.KOLO SLOVENSKÉ HRY MLÁDEŽE A SP, 7.9.9.2019, POPRAD
Seriál Slovenských hier mládeže a SP sme uzatvorili v sobotu 5.kolom v Poprade. Čakali nás veľmi
pekne pripravené trate v rozľahlom popradskom trialparku. Počasie nám doprialo a dážď počkal až do
celkového hodnotenia. Z nášho klubu si atmosféru finálového kola prišlo vychutnať až 9 jazdcov. K
pohodovej atmosfére prispelo určite množstvo trofejí na konte nášho klubu. V najmladšej kategórii
sa z prvenstva tešil Matej, 6.miesto patrilo Danielovi, 10.miesto Jakubovi a na 11.mieste skončil
Marek M. Zvyšok partie Timotej, Melánia a Matúš jazdili mimo poradia. V kategórii poussin si v silnej
konkurencii poľských jazdcov vybojoval víťazstvo Michal, 5.miesto patrilo Matejovi a 12.miesto
Danielovi. Okrem nich si ťažšiu kategóriu vyskúšal aj Timotej.V benjaminoch sme vďaka Marekovi
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získali tretie 1.miesto a Michal pridal výborné 2.miesto. Marek si v bezkonkurenčnom boji tréningovo
zajazdil aj ďalšiu kategóriu Minime. V celkovom hodnotení seriálu Slovenských hier mládeže sme
získali 1.miesto v promese a 3.miesto v poussinoch vďaka Matejovi, rovnako 1.-a 3.miesto vybojoval
Michal v kategóriách poussin a benjamin a Marek prispel do zbierky dvoma 1.miestami v kategórii
benjamin a minime.

8.KOLO DETSKÁ TOUR PETRA SAGANA, 9.9.2019, NITRA
Pre náš klub mimoriadne úspešnú trialovú sobotu sme sa niektorí rozhodli spestriť nasledujúci deň
výjazdom na ďalšie kolo Detskej tour Petra Sagana. V overenom prostredí nitrianskeho parku nás už
po tretí raz čakal rovinatý okruh s minimom technických pasáží, vyhovujúci skôr pre silovejšie typy
jazdcov. Na trať sa ako prvý vydal Jakub na 2 okruhy v kategórii “Mikro”. Po dobrom štarte si na trati
držal svoje klasické tempo a do cieľa prišiel na 10. mieste. Ďalšou v poradí na trati bola v kategórii
“Mili” dievčat Milka. Od štartu do cieľa na 4 okruhoch sa prekvapujúco držala s jednoznačnou
líderkou tejto kategórie a zároveň jej kamarátkou v jednej osobe Sofiou Matieskovou a cieľovú pásku
preťala v jej tesnom závese na 2. mieste. Matej v kategórii “Mili” chlapcov rovnako na 4 okruhoch
ako obvykle bojoval, no prejavila sa silová prevaha jeho súperov a únava z predošlého úspešného
trialového dňa. V cieli to znamenalo výsledné 9. miesto, čo stačilo na jeho udržanie sa na priebežnej
tretej pozícii v celkovom poradí seriálu a nechalo mu otvorenú cestu aj na jeho potvrdenie vo
finálovom kole DTPS v Košiciach-Jahodnej.
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JUNIOR MTB SINGLETRACK PRETEKY, 14.9.2019, JAHODNÁ- KOŠICE
Dnešný slnečný víkendový deň sa naša “klubácka” základňa športovcov rozdelila na dva tábory. Kým
jedna partia pretekala v biketriale v českom Kyjove, MTB- čkové trio Matej, Milka a Jakub zamierili do
Jahodnej pri Košiciach, kde sa vrámci 16. ročníka MTB singletrack maratónu konali aj detské preteky.
Organizátori pripravili špeciálne detský singletrackový okruh, na ktorom si preverilo svoje technické
zručnosti a schopnosť obiehať a vybojovať si pozíciu v správnom okamihu takmer 120 malých
pretekárov. V najmladšej kategórii nás reprezentoval Jakub, ktorý si na dvoch malých okruhoch
vybojoval 3. miesto. V staršej kategórii štartoval ako prvý Matej, ktorý pretekal na dvoch veľkých
okruhoch a cieľovú pásku preťal na 1. mieste. Posledná štartujúca bola Milka, ktorá napodobnila
Mateja a systémom štart- cieľ získala rovnako 1. miesto.

MAJSTROVSTVÁ ČR A PŘEBOR V BIKETRIALE, KYJOV, ČESKÁ
REPUBLIKA,14.9.2019
Biketrialovou destináciou, kam sa vždy radi vraciame je mestečko Kyjov. Vždy nás udivuje, kde sa tu
vezme toľko nadšencov biketrialu. Určite v tom bude pohostinnosť organizátorov, výborná nálada a u
detí robia svoje aj tašky plné zaujímavých cien. Z nášho klubu nás v Kyjove zastupovali Marek a
Michal. Michal si hneď po obhliadke tratí povedal, že bielu poussinskú trať prenechá súperom a ide
bojovať do vyššej kategórie spolu s bratom. Išlo to celkom dobre, kým nespadol na už udreté koleno.
Zvíťazil zdravý rozum a na zostávajúcich sekciách pozbieral 5ky. Marek išiel vyrovnane, jazdu si užíval.
Zamrzela jediná 5 v prvom kole, no v druhom kole sa zlepšil a celkovo nazbieral 8 trestných bodov, čo
mu v celkovom hodnotení vynieslo výborné 2.miesto a doplnil tak víkendovú medailovú bilanciu
nášho klubu.
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9.KOLO DETSKÁ TOUR PETRA SAGANA, 22.9.2019, KOŠICE-JAHODNÁ
O týždeň bude vrcholiť “veľká” cyklistická sezóna majstrovstvami sveta, keď určite budeme všetci
spoločne držať palce Peťovi Saganovi. Tá naša detská MTB-čková vrcholila na finále Detskej tour
nesúcej jeho meno a zaviedla nás po týždni opäť do lyžiarskeho strediska Jahodná pri Košiciach. Tu
organizátori pripravili technicky náročnejšie okruhy s miernym prevýšením a lesným trailom hodné
finálového kola. O tom, že takéto náročnejšie typy tratí našim jazdcom vyhovujú nás najprv
presvedčil v kategórii “mikro” chlapcov Jakub, štartujúci na jeden malý okruh. Po štarte si v stúpaní
vybojoval pozíciu v popredí, na lesnom traili si ju udržal a do cieľa prišiel na peknom 5. mieste. Ďalším
našim želiezkom v ohni bola Milka v kategórii “mili” dievčat, ktorá sa na dvoch stredných okruhoch
rovnako držala celý pretek vpredu a v cieli ju klasifikovali na vynikajúcom 3. mieste. Matejovi v
kategórii “mili” chlapcov išlo o celkovú tretiu pozíciu a tak musel zabojovať. To si aj zobral k srdcu a
hlavne do nôh. Od štartu sa držal na medailovej pozícii a cieľovú pásku preťal rovnako ako Milka na 3.
mieste. Avšak ani táto pozícia na stupni víťazov mu nestačila a len lepšie umiestnenie jeho priameho
súpera pri ich rovnosti bodov ho odsunulo na celkovú 4 .pozíciu. Nič to však nezmenilo na našej chuti
jazdiť a skúšať svoje šťastie aj v nasledujúcej sezóne. Už teraz sa tešíme.

TRIAL MAGYAR KUPA, 22.9.2019, CEGLÉD, MAĎARSKO
Dnes nás v maďarskom Cegléde úspešne reprezentoval Michal Nagy z NovoCK Lučenec.
Organizátorom
preteku
bol
Laci
Hege,
súčasná
maďarská
elitná
jednotka.
Michal si maximálne užil atmosféru preteku a hoci štartoval na ťažších tratiach so staršími súpermi,
nenechal sa zahanbiť. Vybojoval medzi staršími súpermi parádne 2.miesto.
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EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY V LUČENCI
Ako každý rok sme nemohli chýbať na námestí v Lučenci na tejto akcii podporujúcej pohyb, mobilitu,
šport aj cyklistiku. Prestavili sme zúčastneným deťom náš klub a našu činnosť a naši jazdci sa zapojili
aj do propagačnej cyklojazdy mestom.

YOUTH GAMES, 5.KOLO, 5.10.2019, VEĽKÁ DOHODA, MORAVSKÝ KRAS,
ČESKÁ REPUBLIKA
Sobota bola jedným z dní, ktoré preverili naše odhodlanie a chuť súťažiť. Napriek celodennému
vytrvalému dažďu sme nechýbali na poslednom 5.kole českých Youth Games v Moravskom Krase, v
areáli Veľká Dohoda. A hoci počasie bolo naozaj veľmi nepríjemné, chlapci to vôbec neriešili a
sústredili sa na pretek. V kategórii Poussin odštartovali Matej a Michal. Matej zbieral cenné
skúsenosti v staršej kategórii na náročných prekážkach a jeho snaženie mu vynieslo 12.miesto. Michal
jazdil pekne, o pohodu ho obrali 2 defekty a pár zbytočných chybičiek ho posunulo na 4.miesto.
Napriek nepriaznivému počasiu sa Michal rozhodol zastúpiť svojho zraneného brata Mareka v
kategórii Benjamin. Tejto úlohy sa zhostil veľmi dobre a vybojoval si výborné 2.miesto. Napriek
počasiu to bol veľmi pekný pretek, škoda len, že si chalani nemohli užiť všetky zábavky.

BREZNICKÝ BEH, 12.10.2019, BREZNIČKA
Prichádzajúce nádherné počasie "babieho leta" sme nemohli dnes v našom klube nevyužiť a tak sme
sa už pomaly tradične v tomto období zúčastnili na bežeckom preteku v neďalekej Brezničke. Chalani
sa opäť medzi bežcami nestratili.. V kategórii 6-7 ročných nás potešili Marek M. a Jakub, keď si s
prehľadom dobehli do cieľa po 1. a 2. miesto. Michal a Matej si to rozdali spolu s ostatnými bežcami v
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kategórii 8-9 ročných. Michal kontroloval svoju pozíciu a správne načasovaným nástupom všetkým
ušiel a dobehol si po 1. miesto. Matej si svoj nástup zase nechal na poslednú chvíľu a 3. miesto si
vybojoval jeho typickým spôsobom - na cieľovej čiare. V kategórii 10-11 ročných nás reprezentoval
Matúš, ktorý dobehol do cieľa na 4. mieste.

MČR A PŘEBOR ČR V BIKETRIALE, 9.11.2019, BRNO, ČESKÁ
REPUBLIKA
Posledný pretek tejto sezóny sme už tradične absolvovali na výstavisku v Brne. Hoci miesta medzi
sekciami nebolo veľa, organizátori pripravili zaujímavé sekcie a odmenou im bola veľká
medzinárodná účasť. Z nášho klubu nás reprezentovali 4 jazdci. V najmladšej a zároveň
najpočetnejšej kategórii nás zastupoval Jakub, ktorý obsadil 25.miesto. Jeho brat Matej v kategórii
poussin skončil na 6.mieste. Ďalšia súrodenecká dvojica Marek a Michal jazdili spolu v silnej kategórii
benjamin. Marek štartoval prvýkrát po zranení kolena. Jazdil pekne a uvoľnene, bol to výborný
tréning po dlhšej nútenej prestávke. V konečnom poradí sa mu ušlo 5.miesto. Michal išiel v staršej
kategórii vyrovnane, hoci v druhom kole pribudli chybičky, ktoré ho posunuli na 10.miesto, s jeho
výkonom sme boli spokojní. Veríme, že chlapci si po úspešnej sezóne dostatočne oddýchnu a počas
zimnej prestávky načerpajú dostatok síl do novej sezóny.
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