CYKLISTICKÝ KLUB
TEAM BIKE BŘEZOVÁ o.s.

Výroční zpráva za rok 2012

Vážení příznivci cyklistiky

Stalo se již dobrou tradicí, že koncem každého roku přistupujeme k hodnocení
naplňující se sezóny a výsledky naší práce předkládáme jak obchodním partnerům, tak všem
členům.

Jak vyplývá ze stanov našeho sdružení základními
cíli a posláním je vytvářet našim členům vhodné podmínky
pro rozvoj cyklistiky ve všech jejích podobách silniční
cyklistikou

počínaje

a

cyklokrosem

konče.

Rovněž

z hlediska věkového jsme se v tomto roce prezentovali
v soutěžích mládežnických stejně tak jako v soutěžích
veteránských.

Výkladní skříní každého sportovního oddílu je bezesporu závodní činnost. Naše
sdružení není samozřejmě výjimkou a také my se každoročně před veřejností chlubíme našimi
výsledky. Lze konstatovat, že v končícím roce 2012 jsme sice nestartovali v takovém počtu
závodů jako v předchozích dvou letech, avšak pokles závodní aktivity není tak zásadní, když
se vezme v úvahu, že řada členů se letos potýkala s dlouhodobými zdravotními potížemi. Jako
dílčí úspěch se potom jeví fakt, že počet členů, kteří se v roce 2012 postavili na start
některého ze závodů, dosáhl historicky druhého nejlepšího výsledku. Pro další roky je pak
klíčovým cílem dále zvýšit počet závodně angažovaných členů, protože vyšší zastoupení při
závodech má jednoznačně kladný vliv na prezentaci klubu a našich partnerů.

Pokud jde o výkonnostní úroveň závodů, potom lze konstatovat, že se naši závodníci
zúčastňovali jednak závodů republikových a také závodů regionálních. Šlo především o
seriály Českého poháru horských kol a cyklokrosu. Z regionálních soutěží byli potom naši

závodníci

hojně

vidět

horských

kol Poháru

v závodech

Karlovarského

svazu cyklistiky, Chebském poháru a
Becker Cupu. Silničáři se mimo jiné
zúčastňovali

závodů

v rámci

Severočeské amatérské ligy a Šumavské
amatérské ligy. Kromě závodů v rámci
České republiky jsme rovněž k několika
závodům vyrazili také do Německa.

Závodní cyklistiky se rovněž týká hodnotící parametr „umístění na bedně“.
Hodnoceno tímto parametrem je z grafického znázornění patrné, že jsme v tomto roce dosáhli
historicky druhého nejlepšího výsledku a zřejmě jen přestup juniorského reprezentanta ČR
Václava Viktorina do Sparty Praha nám zabránil přiblížit se k loňským výsledkům. Nicméně
bychom se v příštím roce 2013 opět rádi dostali nad 150 umístění na bedně.

Z konkrétních výsledků je vhodné zmínit následující individuální úspěchy našich
členů:
• Karolína Poláková (mladší žákyně) obsadila celkově 11.místo v ČP cyklokrosu kat.
kadetek a 13.místo v XC starší žákyň
• Pavel Kodl ml. skončil na celkovém 14. místě v Českém poháru horských kol
• Karolina Poláková, Radovan Fišer a Jiří Toms zvítězili v celkovém hodnocení Poháru
Karlovarského svazu cyklistiky,
• Radovan Fišer a Jiří Toms zvítězili v celkovém hodnocení Chebského poháru,
• Radovan Fišer vybojoval 2. místo v MČR v duatlonu

V dalším grafu jsou uvedeny individuální výsledky pěti nejúspěšnějších závodníků
s největším počtem startů bez stanovení pořadí.

Závodní tým, jehož členové se o výborné výsledky převážně zasloužili, nastupoval
v sezóně 2012 v tomto složení:
• mládež – Petra Janusová, Martin Kofroň, Karolína Poláková, Tomáš Benc, Jakub
Kozlík, Kodl Ondřej, Vladimír Střihavka, Tomáš Chvostek, Jakub Kopecký, Jan Kubín
• muži – Pavel Kodl ml., Radovan Fišer, Miroslav Brill,
• veteráni - Lukáš Kopecký, Petr Ontko, Jiří Toms, Tibor Csipka, Monika Kubínová.

Není možné nezmínit úlohu trenéra mládeže Jana Vokáče, který má hlavní zásluhu na
úspěších mládežnických závodníků a rovněž díky němu jsme se v letošním roce společně
připravovali jak v rámci pravidelných tréninků mládeže, tak během soustředění v Itálii na
Gardě či kratičkého v Německém Luisenburgu.

Samozřejmostí zůstává rovněž naše aktivita při pořádání veřejných cyklistických
závodů. Na domácí půdě jsme letos uvítali celkem 80 závodníků u příležitosti 12. ročníku
veřejného závodu horských kol „Březovský
etapák“. Ve dnech 9. a 10. června jsme pro
závodníky připravili tříetapový závod, který byl
tradičně součástí Poháru Karlovarského svazu
cyklistiky. Závodilo se na Březovských svazích
za Hasičárnou a na Motokrosu a přes nepřízeň
počasí jsme sklidili kladné ohlasy ze strany
závodníků i diváků.
Novinkou v kalendáři našich závodů bylo pořádání městského kritéria GP Březové
(VC ETi), které bylo součástí seriálu závodů GIANT liga. Závod se konal dne 24.8.2012 na
místních komunikacích města Březová za neocenitelné spolupráce města a s přispěním
hlavního partnera závodu společnosti ČEZ, a.s.. Závodu se zúčastnili elitní závodníci, které
doplnila kompletní regionální špička a jednalo se bezpochyby o velmi úspěšný podnik.

S každým končícím rokem si
klademe otázku, jakým způsobem
dosáhnout
výsledků,

v následujícím
ze

které

bychom

roce
se

nemuseli v listopadu příštího roku
stydět. Výkonný výbor bude klást
důraz na kvalitní přípravu našich
členů a pokusí se členům připravit
takové podmínky, aby se výsledky
dostavily.

Samozřejmě

se

opět

chopíme milé povinnosti a připravíme pro cyklistickou veřejnost závody jak horských kol, tak
v silniční cyklistice.
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. Z tohoto důvodu je naši povinností zdůraznit
klíčovou roli našich sponzorů a dárců, bez jejichž spoluúčasti bychom nebyli schopni zajistit
ani nejzákladnější podmínky pro rozvoj cyklistiky v našem klubu.

Jménem výkonného výboru a všech členů Cyklistického klubu Team Bike Březová
o.s. děkujeme našim partnerům společnostem ISSO-Inženýrské stavby Sokolov s.r.o., VADU
PLUS spol. s r.o., ISLA - tepelné izolace, MAC-CON, LC Sokotrans s.r.o., Efacec Praha,
Momentive Specialty Chemicals, a.s., Vertical Trade s.r.o., Strojservis Homolka, s.r.o, Finale
s.r.o., Statek Bernard. Dále děkujeme Městu Březová za finanční příspěvek, hmotnou a
organizační pomoc při zajištění našich závodů. Za další finanční příspěvky patří naše
poděkování Nadaci Ingrid Wladufsenové.

Závěrem přejeme našim partnerům v nadcházejícím roce 2013 mnoho úspěchů a
věříme, že i nadále zachovají našemu sdružení svou přízeň a umožní nám tak, vytvářet
nezbytné podmínky pro sportovní a lidský růst nejmladší generace.

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

