CYKLISTICKÝ KLUB
TEAM BIKE BŘEZOVÁ

v soutěžním roce 2008

Jak se již stalo naší tradicí přináší i
konec roku 2008 příležitost pro to
ohlédnout

se

za

uplynulými

měsíci

zamyslet se nad dalším směřováním klubu.

Ačkoli se naše logo objevuje na
dresech závodníků až od roku 2002,
dokázali jsem se již nesmazatelně vrýt do
podvědomí našich spoluobčanů a tato
skutečnost nám velí dál pracovat a poskytnout našim členům záruku dalšího trvání a podpory.

Pomineme-li otázky tradice, nabízí se zde mnoho jiných hledisek, podle kterých lze
hodnotit úspěšnost našeho klubu, jako jsou např. jsou sportovní výsledky či členská základna.
A

v tomto

hodnocení

rozhodně

nepropadáme ba naopak, cyklistický oddíl
s více

než

70

členy

v měřítku

Karlovarského kraje nemá konkurenci.
Přestože,

hodnoceno

růstem

členské

základny, jsme již zřejmě dosáhli vrcholu,
stále

jsme

jedním

z nejvýznamnějších

elementů karlovarské cyklistiky a dobře
chápeme, že pro další léta musíme kvantitu
nahrazovat kvalitou. Nový výkonný výbor
ve složení Petr Fazekaš, Petr Ontko a Jan Vokáč přinesl do vedení klubu svěží vítr a
prohloubil pozitivní vnímání klubu sportovní a ostatní veřejností..

Tak jako v jiných letech, i rok 2008 byl ve znamení klubové angažovanosti na poli
rekreační, resp. výkonnostní závodní cyklistiky.

V rámci cyklistiky rekreační
byla naše pozornost upřena na tradiční
společensko-sportovní
v okolí

Březové,

cyklovýšlapy

Sokolova

nebo

Horního Slavkova za účasti mnoho

generací cyklistů mnohdy i celých rodin a vždy, i přes nepřízeň počasí, atmosféra těchto
setkání potěšila všechny účastníky.
Jako barvu černou doplňuje bílá, tak s cyklistikou rekreační se snoubí ta závodní a
rovněž v této oblasti se členové našeho závodního týmu snažili navázat na úspěchy kolegů
turistů a sklidili řadu výrazných úspěchů nejen v závodech silničních a horských kol, ale nově
i na dráze či v cyklokrosu. A to v rámci nejen Karlovarského kraje či České republiky.

A podobně jak rekreační cyklisté s rozvahou a pomalu křižovali silnice našeho kraje,
tak cyklisté závodníci posedlí rychlostí naplnili náš kraj týmovými dresy a připomněli se
veřejnosti.

Závodní tým v roce 2008 tvořili v kategorii muži Radovan Fišer, Martin Imrich
v kategorii veteráni Jan Jiříček, Lukáš Kopecký, Jiří Toms, Jiří Bartoš, Pavel Kodl, Tibor
Csipka, Milan Genčur, Petr Ontko v mládežnických kategoriích Robert Vokáč, Pavel Kodl
ml., Václav Viktorin, David Mašek a
Petra

Janusová.

Soutěží

se

však

úspěšně účastnili i ostatní členové
klubu. Celkově se naši závodníci
postavili 202 krát na start v 65
závodech. Z toho v 75 případech
úspěšně dojeli na pódiu pro nejlepší
(16 vítězství, 31 druhých míst a 29
bronzových medailí) a 66 krát se
umístili na 4. – 6. místě. Navíc se
můžeme

pochlubit

prvními

místy

v celkovém hodnocení seriálů závodů a také na populárním celorepublikovém závodě
AMBIKE maratón České spořitelny.
Vrátíme-li se ještě k hodnocení právě ukončené
sezóny, nesmíme také nevzpomenout naši aktivní
činnosti na poli organizování závodů a přípravných
soustředění (Chorvatsko, dráha Motol, Velké Losiny,
Bublava a cyklokros Podbořany). Mezi závody již
tradiční a velmi úspěšné patří Březovský Bike a
Sokotrans Cup. Nově se jel v areálu nad Březovkou
hasičárnou

miniseriálek

středečních

tréninkových

závodů, který zaplnil závodníkům pět zářijových střed.
Všech závodů pořádaných naším klubem se dohromady
zúčastnilo 256 závodníků.

Co připravuje Cyklistický klub Team Bike Březová pro
nastávající sezónu 2009?

V oblasti rekreační cyklistiky budeme nadále pokračovat
v pořádání osvědčených cyklistických vyjížděk a dále budeme klást
důraz na naše děti a mládež pořádáním seriálu tréninkových závodů
„Středeční MTB pohár“, který, jak věříme, přitáhne pozornost našich
dětí a pomůže jim tak nalézt cestu k cyklistice a sportu obecně.

Ani členové závodního týmu
nepřijdou

v roce

2009

zkrátka

a

výkonný výbor připravuje opět novinky
v

programu

podpory

členů

se

zaměřením na děti a mládež tak, aby
jim klub umožnil kvalitní tréninkovou
přípravu a účast na závodech, zajistil
zdravotní péči a ve spolupráci s SCM
(sportovní
Karlovarského

centrum

mládeže)

kraje

zabezpečil

materiální vybavení. Jsme přesvědčení,
že podpora našich mladých nadějí je jedinou cestou pro to, aby naši členové i nadále

nacházeli cestu na stupně vítězů a tím, v kladném slova smyslu, zviditelnili činnost našeho
klubu.
V neposlední

řadě

nám

dovolte,

abychom Vás seznámili s našimi plány na
poli

organizace

Samozřejmě
tradičního

cyklistických
nezklameme

závodu

Březovský

závodů.
příznivce
Bike

a

v termínu 13. června 2009 je již po deváté
pozveme na březovkou stráň, aby nechali
zahryznout plášťům svých kol do příkrých
svahů Slavkovského lesa. Ovšem s tím
rozdílem, že díky kvalitní práci pořadatelů v
minulých letech, bude Březovský Bike pro příští rok mistrovským závodem Karlovarského
kraje. Nezapomněli jsem ani na ty z Vás, kteří přišli na chuť netradičnímu závodu horských
kol na motokrosové trati. Pro ty připravujeme v termínu 29. 8. 2009 5.ročník závodu
Sokotrans Cup.

Je zbytečné, Vás přesvědčovat o
skutečnosti, že v dnešní době je složité
zajistit chod jakéhokoli občanského sdružení
neziskového

charakteru.

Bez

finanční

podpory sponzorů je splnění tohoto úkolu
téměř vyloučené a je smutné, že leckdy právě
nedostatek

finančních

prostředků

zbrzdí

rozvoj mladé osobnosti.

Proto nám dovolte poděkovat Vám za Vaši přízeň a finanční podporu a doufáme, že
shledáte naši další spolupráci v roce 2009 prospěšnou a opět podpoříte náš tým zkušených
závodníků i mladých nadějí.

Závěrem nezbývá než poděkovat za sponzorskou pomoc v uplynulé sezóně 2008
firmám a společnostem ISSO-Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., HEXION a.s. ,Vertikal s.r.o.,
ISLA - tepelné izolace, MAC-NOC, jejichž loga na našich trikotech jsme se snažili vždy
protlačit až na ten nejvyšší stupínek. Dále děkujeme městu Březová za finanční příspěvek,
hmotnou a organizační pomoc při zajištění závodu Březovský Bike a LC Sokotrans a.s. a za
záštitu nad Sokotrans Cupem.. Nelze také opominout spolupráci s regionálním tiskem a
Březovským zpravodajem, kde jsme průběžně publikovali úspěchy našich závodníků a účast
našich sponzorů na jejich podpoře.

Uvědomujeme si, že cíle pro rok 2009 nejsou snadné, avšak naše zkušenosti a Vaše
podpora nám dávají jistotu, že se nám je podaří dosáhnout beze zbytku.
Předem děkujeme za vstřícnost a pochopení.

Za Cyklistický klub Team Bike Březová o.s.
předseda Ing. Fazekaš Petr

