
Cyklotrialové hry mládeže 2015 – souhrnný report 

 Druhý ročník cyklotrialových her mládeže v trialu podle pravidel Českého svazu 

cyklistiky nabídl, stejně jako v loňském roce, jezdcům čtyři soutěže. Tři se konaly 

v jarní části sezony a byly určující pro nominaci na Světové hry mládeže. Závěrečná 

soutěž proběhla na podzim. Novinkou je slavnostní vyhlášení vítězů, které je 

naplánováno na první prosincovou sobotu. 

 První soutěž seriálu letos uspořádal 30. května klub trialu z Hamrů nad Sázavou ve spolupráci s Cyklo 

Chlubna ve Žďáru nad Sázavou. Závod byl součástí větší cyklistické akce Tour de Kids. Pro závodníky 

bylo připraveno 5 kontrolních úseků, jelo se na tři kola – tento model se stal pro Hry mládeže 

v podstatě standardem. Lokalita poblíž centra města a spojení s dalšími cyklistickými disciplínami 

zajistily dobrou diváckou návštěvnost. Úvodního kola Her se zúčastnily tři desítky závodníků z Česka a 

Slovenska. 

Druhá soutěž byla pořádána Biketrial klubem Olomouc ve Velké Bystřici dne 14. června v rámci 

dvoudenních závodů v biketrialu a cyklotrialu. Část z pěti sekcí byla umístěna na hlavním Zámeckém 

náměstí, zbylé v nedalekém lesním prostředí bývalého lomu Skalka. Místem závodu prochází páteřní 

cyklotrasa a je velmi frekventované. Spolu s dětským závodem (42 účastníků) se jela i soutěž pro 

dospělé pod názvem Open trial (16 účastníků). Tradiční složení jezdců Česko, Slovensko posílil i jeden 

závodník z Lotyšska. 

Poslední předprázdninová soutěž se konala 28. června v areálu Šiklova mlýna na Vysočině. 

Pořadatelem byl provozovatel místního westernového městečka spolu s 4RC trial klubem. Soutěž byla 

pro mnohé jezdce překvapením, namísto očekávaných umělých překážek zde převažovaly čistě 

přírodní terény. Hry mládeže i zde doplňovala soutěž Open trial pro dospělé jezdce. Celkem na 

„Šikláku“ závodilo 42 jezdců. 

Závěrečnou soutěž hostil 12. září Havířov. Pořadatelství na sebe převzaly kluby z Hamrů nad Sázavou 

a z Olomouce. Havířovský areál „Na nábřeží“ je spravován městem, nabízí pro trial výborné 

podmínky, bohužel přímo v místě nefunguje klub, který by se mu věnoval. Spolu se závodem 

Cyklotrialových her mládeže proběhlo i závěrečné kolo Českého poháru v trialu. Celková účast 53 

jezdců. Ze závodu byla vysílána reportáž v České televizi v pořadu Sport v regionech. 

UCI Světové hry mládeže (WYG) proběhly 31. 7. - 2. 8. v belgickém Aywaille. Českou republiku 

zastupovalo 6 jezdců, sedmý nominovaný bohužel musel účast zrušit ze zdravotních důvodů. Z této 

šestice tři postoupili ve svých kategoriích do finále: Tomáš Vepřek v kategorii benjamin (nakonec 9. 

místo), Marek Pochtiol v kategorii minime (nakonec 7. místo) a Alžběta Pečínková, která se 

probojovala na stupně vítězů a získala stříbrnou medaili. 

Přílohy: 

Celkové výsledky českého seriálu 

Výsledky Světových her mládeže (Belgie) 

Fotodokumentace 
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