CYKLISTICKÝ KLUB
TEAM BIKE BŘEZOVÁ o.s.

v
soutěžním roce 2016

Vážení přátelé cyklistiky,
Sezóna 2016 je za námi. Cyklistický klub Team bike Březová dosáhl několika zajímavých
úspěchů, ale s průběhem roku nemůže panovat úplná spokojenost.

1. Závodní činnost
Vstup do sezóny se nám velmi povedl a výsledky dávaly naději na velmi úspěšnou
sezónu. Jenže někteří závodníci díky, zdravotním výpadkům, se uprostřed roku dostali
výkonnostně dolů. To mělo samozřejmě vliv na vrchol soutěží, který přesto nedopadl úplně
špatně. Samotný konec závodění nám opět vyšel výborně.
Co se týče závodní aktivity, je však rok 2016 jedním z nejhorších. Na startu jsme se
objevili 169 krát. Z toho jsme však vybojovali 39 vítězství a 41 dalších pódiových umístění.
Tudíž zhruba každý druhý start znamenal „bednu“.

Z konkrétních výsledků je vhodné zmínit následující individuální úspěchy našich
členů:











7. místo MČR XCO – Kateřina Lacinová (juniorky)
7.místo MČR XCE – Kateřina Lacinová (juniorky)
1.místo Kolo pro život K.Vary – Dana Kopecká (ženy)
1.místo celkové hodnocení Chebského poháru – Martin
Řezáč (kadeti), Kateřina Lacinová (juniorky), Pavel Kodl
(elita), Dana Kopecká (ženy)
1.místo celkové umístění Krajského svazového poháru –
Dana Kopecká (ženy)
2.místo celkové hodnocení Chebského poháru – Tomáš
Chvostek (junioři), Jiří Toms (masters III)
2.místo celkové umístění Krajského svazového poháru –
Pavel Kodl (elite), Jiří Toms (masters III)
7.místo Kolo pro život K.Vary – Martin Řezáč (kadeti)
5.místo Kolo pro život K.Vary – Barbora Blažková (děti
do 6.let)
6. a 7.místo ČP XCO K.Hora a Teplice – Pavel Kodl
(expert)

2. Organizační činnost
Naše činnost se však nezaměřuje pouze na závodění, ale i na pořádání cyklistických
akcí. Na konci května to byl 16. ročník Březovského biku, který byl nově zařazen krom
Chebského poháru i do severočeského Poháru Peruna. Trať závodu se výrazně proti
předchozím letům změnila a byla kombinací obou etap někdejšího etapáku. Velkým
překvapením určitě byla rekordní účast 156 závodníků. Potěšující je zejména více než 100
dětí a mládežníků.

Druhým závodem byl na konci července 5. ročník silničního kritéria. Ani tento závod
se nevyhnul vynucené změně trati, která se však dotkla pouze dospělých. Samotný závod
přilákal velké množství místních dětí, což představuje potenciál budoucích závodníků.

3. Výchova mládeže
Díky náborové akci se povedlo opět rozjet přípravku, ve které je nyní 11 nových tváří
ve věku do 10. let. Dorost pak pokračuje v individuálních trénincích či společnou přípravou
s dospělými.

4. Plány pro rok 2017
Určitě bychom chtěli udržet co nejvíce mládežníků a opět trochu zvýšit závodní
aktivitu. Výsledkově patřit mezi nejúspěšnější kluby v našem kraji
Navíc budeme organizovat již 17. ročník závodu horských kol Březovský bike a také
6. ročník Březovského kritéria O pohár starosty města Březová spolu s Dětskou McDonalds
tour. Pokud bude v lednu sníh na Kamenici, tak budeme spolupořadateli také závodu v běhu
na lyžích, které jsou výbornou zimní přípravou.

5. Poděkování

Jsme si dobře vědomi, že pouhá snaha není zárukou úspěchu a že podstatným
faktorem, ovlivňujícím chod každého občanského sdružení neziskového charakteru, je
zajištění finančních prostředků formou sponzorských a grantových příspěvků. Proto je
nezbytné zmínit veskrze pozitivní roli našich sponzorů a dárců, bez jejichž spoluúčasti

bychom nebyli schopni zajistit ani nejzákladnější podmínky pro rozvoj cyklistiky v našem
klubu.
Výkonný výbor jménem všech členů Cyklistického klubu Team Bike Březová o.s.
děkuje partnerům, kteří nás v roce 2016 podpořili. Našimi hlavními partnery v roce 2016
byly Město Březová, Krajský úřad Karlovarského kraje, Jiří Toms, Petr Ontko, ČEZ
Teplárenská a.s., ISLA Sokolov, VADU PLUS s.r.o., Nadace Ingrid Wladufsenové,
STROJSERVIS HOMOLKA s.r.o., Vertical s.r.o., Dřevospol s.r.o., SELelektro s.r.o., LC
Sokotrans s.r.o. PJ shop a autoservis, Statek Bernard, Jan Brunclík - ACER a Velkoobchod
Pavel Polák, Čerpací stanice OMV Jiří Urban Sokolov, Algon auto plus, Sokolovský bazén

V nastávajícím roce 2017 přejeme všem našim partnerům mnoho úspěchů. Velice
bychom si přáli, aby nám i nadále zachovali přízeň a pomohli našemu sdružení zajistit
důstojné podmínky pro sportovní i lidský růst naší mládeže.

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

