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Záštitu nad podujatím prevzal JUDr. Viliam Veteška podpredseda NR SR.

Vážené dámy,
vážení páni,
milí športoví priatelia,

JUDr. Viliam Veteška
podpredseda NR SR

MUDr. Pavol Sedláček MPH
predseda TSK

Doc. Ing. Štefan Rosina, PhD.
prezident
Matador a. s. Púchov

dovoľte mi srdečne Vás privítať na Majstrovstvách Európy v cyklotriale INDOOR, ktorý ako
šport relatívne mladý má na Považí už pevné
korene. To dokazujú výsledky, ktoré nadšenci
tohto športu dosiahli ako športovci, napríklad
Cyklotrialový klub Záriečie získal 9 zlatých a 4
bronzové medaily na majstrovstvách sveta, ale
aj ako usporiadatelia významných medzinárodných podujatí, ktoré v krátkej samostatnej histórii našej vlasti zorganizovali. Tento atraktívny,
adrenalínový a príťažlivý šport je takým aj pre
nás divákov, obdivujúcich bravúrnosť a profesi-

onalitu jazdcov, ale aj obetavosť a profesionalitu usporiadateľov.
Verím, že aj tieto majstrovstvá Európy budú pre
Slovenskú republiku úspešné na poli športových výkonov, ale aj na poli organizačnom, kde
chceme dokázať, že sme národom pohostinným a obetavým.
Preto mi dovoľte, ešte raz Vás všetkých privítať
v krásnom kúte našej vlasti na Považí, zaželať
jazdcom čo najlepšie výkony, jury žiadne protesty a málo práce, usporiadateľom spokojných
účastníkov a nám všetkým, milí športoví priatelia, krásny pobyt a nezabudnuteľný športový
zážitok.
Ďakujem.

Trenčiansky samosprávny kraj patrí vďaka svojej geograﬁckej i strategickej polohe k najvyhľadávanejším lokalitám na Slovensku. Významný
status mu možno pripísať aj v oblasti športu,
pretože jeho bohatá história v tejto oblasti siaha pomerne ďaleko.
Postupom času sa šport stal jednou z možností
využívania voľného času, spôsobom nielen na
uvoľnenie, ale i spôsobom na výchovu mladej
generácie a v neposlednom rade jednou z foriem udržiavania vzájomných priateľstiev.
Mesto Púchov v týchto dňoch naplno žije atmosférou športového sviatku - Majstrovstvami
Európy v cyklotriale indoor. Tento atraktívny
adrenalínový šport oslovuje najmä mladú vekovú kategóriu, ale súťaž organizovaná v hale
umožňuje aj pohodlnejšiemu divákovi podrobne sledovať artistické výkony najlepších jazdcov Európy, predvádzajúcich strhujúcu show.
Aj keď korene cyklotrialu siahajú do Španielska, kde v 70-tych rokoch hľadali trialoví jazdci

nové možnosti tréningu rovnováhy a citu pre
terén bez benzínových výparov, postupne mu
na chuť prišli aj naši športovci. Cyklotrialový
klub Záriečie, ktorý spolu so Slovenskou cyklotrialovou úniou toto významné podujatie
organizuje, ako jediný na Slovensku pracuje
nepretržite dvadsaťdva rokov. Zorganizoval
viacero podujatí nielen celoslovenského, ale aj
stredoeurópskeho, ba aj svetového charakteru.
Verím, že dobre zorganizovanými majstrovstvami ešte upevní svoju pozíciu na Slovensku a bude vytvárať ešte lepšie podmienky na výchovu
nových talentovaných športovcov.
Organizátorom tohto podujatia sa podarilo
dokázať, že športom sa dajú preklenúť hranice a tak sa môžeme vďaka nim stretnúť s európskou pretekárskou špičkou. Preto verím, že
nadchádzajúce Majstrovstvá Európy budú pre
všetkých – súťažiacich i divákov, vysokohodnotným športovým zážitkom.

Vážení športoví priatelia,

mi vysoké majstrovstvo a som nesmierne rád,
že ani naši jazdci sa v poli súťažiacich nestratia a hlavne, že takéto mimoriadne hodnotné
podujatie organizuje náš organizátor slovenský
Cyklotrialový klub Záriečie s vysokou profesionalitou a uznaním aj zahraničných jazdcov a organizátorov nie po prvý raz. To je tá správna vizitka pre zahraničie o akú sa aj naša spoločnosť
už niekoľko rokov usiluje, aby sme dokázali – že
aj malá krajina má na veľké výsledky.
Priatelia, dovoľte mi ešte raz Vám všetkým zaželať úspech – jazdcom pevnú nohu a ruku a neochvejnú rovnováhu, organizátorom veľa spokojných divákov a pretekárov a nám na tribúne
pekný adrenalínový zážitok.

pravidelne Vás najradšej v týchto príhovoroch
pozdravujem s prívlastkom motoristickí, no
v tomto prípade robím rád výnimku, hoci nie
veľkú. Práve cyklotrial je asi tou najsprávnejšou
prípravou na ďalší rast nových nádejí a talentov
pre náš motoristický šport či už na dvoch alebo
na štyroch kolesách.
Sledovať zručnosť, odvahu a majstrovstvo aké
budeme mať opäť raz možnosť v týchto dňoch
u nás v Púchove , prináša pravidelne mimoriadny zážitok pre všetkých divákov, ale aj pre
tých ostrieľaných fanúšikov, ktorí už majú čo to
z adrenalínových disciplín za sebou. Európska
špička dokazuje už pravidelne pred našimi oča-

Organizačný výbor:
Ján Šidlík
Mgr. Anna Šidlíková
Ing. Milan Staňo
Anna Beňová
Ing. Milan Janíček
Petr Javorek
Ing. Lenka Janíčková
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riaditeľ organizačného výboru
zástupca riaditeľa organizačného výboru
generálny manažér
manažér
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časomiera
technické zabezpečenie
trať

Predstavuje sa Vám Cyklotrialový klub Záriečie
Cyklotrialový klub Záriečie (CTK Záriečie) vznikol v r. 1984. Ako
jediný na Slovensku pracuje nepretržite dvadsaťdva rokov. Riaditeľ klubu Ján Šidlík je spoluzakladateľom cyklotrialu na Slovensku. CTK Záriečie je počtom jazdcov, organizačne i výsledkami jazdcov najsilnejší klub na Slovensku.
Od svojho vzniku každoročne organizuje súťaže minimálne
celoslovenského charakteru. Zorganizoval 6 stredoeurópskych
pohárových súťaží a štyri svetové podujatia – Majstrovstvá sveta v teréne v r. 1995 a 1997 v Záriečí, Svetový halový pohár v r.
1996 a Halové majstrovstvá sveta v r. 2000 v Púchove.
CTK Záriečie má zo slovenských klubov najväčší počet medailových umiestnení na M SR, medzinárodných súťažiach i majstrovstvách sveta.
Klub má vo svojej zbierke 9 titulov majstrov sveta. Zo skorších
rokov - Gabriela Daníková, z posledných rokov - Peter Barták v r.
2001 v kategórii Senior a Ján Šidlík v kategórii Expert v r. 2003.
Reprezentanti zárieckeho klubu Peter Barták, Gabriela Daníková, Ľubica Jánošková, Peter Muziga, Peter Javorek ďalej vybojo-

vali na MS štyri strieborné a šesť bronzových medailí. Cyklotrialový klub Záriečie považuje okrem zisku titulov majstrov sveta
za najväčší úspech rok 2004, v ktorom mal 2 jazdcov v Elite
– Bartáka, Muzigu a 2 jazdcov v Master – Šidlíka a Javoreka.
Záriečania majú dobrú koncepciu práce s mládežou. Venujú sa
veľkému
počtu talentovaných detí a mládeže a najviac z nich sa dostáva
do reprezentácie SR.
V CTK Záriečie pracujú na rodinnej báze. Rodičia sú jazdcom doprovodmi, technikmi i pomocnými trénermi. Rodičov a rodinných príslušníkov školia na hlavných i pomocných rozhodcov,
časomieru, technických komisárov a ďalších činovníkov cyklotrialu. Všetci rodičia sa podieľajú na organizovaní pretekov.
Výborní jazdci sú po získaní trénerskej kvaliﬁkácie zároveň i trénermi mladších oddielových športovcov.
Sídlo Slovenskej cyklotrialovej únie je v Záriečí.

Program:

Výber z bodovania cyklotrialu

25. 3. 2006 (sobota)
8.00
súťaž Expert
10.00
súťaž Senior
15.30
slávnostné otvorenie
15.55
súťaž Master
17.25
súťaž Elite
18.55
ﬁnále Master
19.40
ﬁnále Elite
20.30
vyhlásenie výsledkov

Predpokladom úspechu v cyklotrialovom preteku je nielen
rýchlosť pretekára,
ale predovšetkým čo najčistejšie absolvovanie trate. Pri pretekoch v hale môžu organizátori stanoviť špeciálne penalizácie
pre vybrané typy sekcií, alebo ich časti.

26. 3. 2006 (nedeľa)
10.00
súťaž Poussin, Benjamin
12.15
súťaž Cadet, Minime, Femina
15.45
vyhlásenie výsledkov kategórií Poussin,
Benjamin, Minime, Femina, Cadet.

- čisté absolvovanie sekcie
- jedno šliapnutie
- opora špičkou alebo pätou o zem
- opora pedálmi
- dve striedavé šliapnutia
- tri a štyri šliapnutia
- kĺzanie nohy po zemi
- päť a viac šliapnutí
- opretie sa inou časťou tela
ako chodidlom o prekážku
- vyjdenie bicyklom mimo úseku
- prekročenie časového limitu 2 min.
- úprava úseku, cudzia pomoc
jazdcovi, vynechanie úseku

0 tr. b.
1 tr. b.
1 tr. b.
0 tr. b.
2 tr. b.
3 tr. b.
3 tr. b.
5 tr. b.
5 tr.b.
5 tr. b.
5 tr. b.
10 tr.b.
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