POHÁR DRAHANSKÉ VRCHOVINY 2013
Úvodem
12. ročník Poháru Drahanské vrchoviny,
seriálu závodů horských kol pro všechny,
byl prozatím nejrozsáhlejší co do počtu
závodů tak i míst, ve kterých se konal.
Celkem se odjelo 15 závodů ve dvanácti
obcích a ve třech krajích.
Potěšitelný je nárůst účatníků v dětských
kategoriích, pro které jsou závody určeny
především, na druhou stranu ubývá
jezdců nad 18 let, což se pokusíme
v následujícím ročníku změnit. Celkový
počet závodníků je tak shodný
s předchozím rokem.
Co se nám povedlo
Jedna z velkých novinek byla dětská cykloškola, soustava dřevěných překážek pro jízdu zručnosti na
kole, kterou si děti krátily čas mezi svým závodem a vyhlášením a učily se ovládat svůj stroj. Zvláště
nás to těší s ohledem na rostoucí
účast dětí do 15 let.
Staronovým pořadatelem jednoho ze
závodů bylo opět AMK Březová nad
Svitavou nově spolus s cyklistickým
klubem ACS Mirva Svitavy na
motokrosové trati, takže jsme se
letos opět podívali do Pardubického
kraje.
Zažil se i nový web
www.pohardrahanskevrchoviny.cz, na kterém zveřejňujeme nejen informace k seriálu, ale snažíme se
ho posunout do role informačních stránek nejen o cyklistice v regionu Drahanské vrchoviny.
Facebookový profil pak bezprostředně informuje skoro čtyři stovky uživatelů.
Úplnou novinkou je internetová fotogalerie, ve které se snažíme zveřejnit maximum fotek nejen ze
závodů PDV - http://moravecteam.rajce.idnes.cz/ .

Pomáháme růst
Po dvanácti sezónách lzeříci, že i Pohár Drahanské vrchoviny hledá a také nachází talenty pro
výkonnostní ba vrcholovou cyklistiku z našeho regionu. Kvantita mládeže je jednou z podmínek
kvality budoucích reprezentantů.
Za letošní rok je nutné vyzdvihnout výkony
Adély Šafářové, která patří k nejlepším
českým kadetkám, kdy vyhrála tři z pěti
závodů Českého poháru horských kol, daří se
jí navíc na silnici, v cyklokrosu a medaile sbírá
i na atletických tratích. Druhým, o kterém se
musíme zmínit, je junior Adam Sekanina
s mistrovským titulem ze silničního závodu
v časovce dvojic a se spoustou umístění
v první desítce v silničních i horských
disciplínách.

Český pohár v Boskovicích
V tomto roce jsme jsme si navíc přidali pořádný krajíc v pořadatelství, finálový závod Českého poháru
8. září ve westernovém městečku
v Boskovicích. Motivací bylo především
dát místním jezdcům možnost startovat
v nejvyšší národní soutěži, z třicítky
startujících si nejlépe vedli vítězka
kadetek Adéla Šafářová, stříbrný Petr
Bořil a bronzový Tomáš Tlamka v mužské
kategorii Expert.
Vyzkoušeli jsme si, že zvládneme
připravit kvalitní trať a celý závod
kompletně zabezpečit. Velké poděkování
tak patří všem, kteří pomohli.
Fotogalerie - zde
Výsledky - zde
Reportáž - zde

Statistika 2013
Z připojené tabulky startů vyplývá několik faktů, které je nutné zmínit. V patnácti závodech
startovalo celkem 512 jednotlivců, což je o 10% více oproti roku 2012. Více závodníků nasbíralo o 12
startů méně než loni (1885 oproti 1897).
Startující nám nebyli tak věrní a spíše si
vybírali mezi jednotlivými závody a na
dalších už nestartovali.
U mládeže do 18 let je růst dokonce o 24%,
a to díky jezdcům mladším 13 let, naopak u
starších 13 až 17 letých došlo k výraznému
úbytku – 54%. To nás samozřejmě netěší a
zkusíme najít způsob, který by mládež
k účasti motivoval.

Zajímavý je rovněž počet startujících u
nejmladších na odrážedlech. Po letošním
rozdělení této kategorie na chlapce a dívky startovalo celkem 204 dětí. Skokanem roku je však
skupina kluků 7 až 9 let, která narostla za rok o 101 startujících, tedy 61%
Šťastná 13.?
Ano, další ročník už
bude třináctým rokem
historie Poháru
Drahanské vrchoviny.
Zvažujeme několik
úprav pro zlepšení a
zatraktivnění celého
seriálu i jednotlivých
závodů.
Navrhujeme:
- nové rozdělení
dětských kategorií pro vyrovnání výkonosti, abychom neodradili mladší v kategorii – 7 až 8 let, 9 až 10
let a 11 až 12 let,
- vyhlášení dětí a mládeže by mělo probíhat po více blocích po dojezdu dle kategorií do 6 let, do 10
let, do 14 let a do 18 let,
- originální medaile pro tři nejlepší v každé kategorii a každém závodě.

Informační zdroje
www.pohardrahanskevrchoviny.cz – oficiální webové stránky
www.facebook.com/pohar.drahanske.vrchoviny - veřejný profil
http://moravecteam.rajce.idnes.cz/ - fotogalerie
Orel Bořitov + foto | Obec Valchov + foto | Obec Kořenec + foto | Obec Žďárná | Obec Protivanov +
foto | Obec Suchý + foto | Obec Velenov + foto | Obec Okrouhlá | Obec Benešov + foto | Obec
Buková + foto |, Obec Spešov - weby jednotlivých pořadatelů/obcí a odkazy na fotogalerie závodů
2013
Merida bikes, Delikomat, Novopacké pivo, O.K.BAG, Veletrhy Brno, Blanenský deník, Zrcadlo, vesely
tisk.cz – partneři s odkazy na oficiální weby
Poděkování
Díky za pomoc, podporu a účast všem, kteří se podíleli v roce 2012 na všech závodech Poháru
Drahanské vrchoviny.
Realizační tým Poháru Drahanské vrchoviny 2013

