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CO JE CO 

CYKLOTRIALOVÉ HRY MLÁDEŽE - YOUTH GAMES 

Seriál soutěží v cyklotrialu pro mládež ve věku do 16 let. Pravidla vycházejí z předpisů UCI 

Trials. Soutěže jsou otevřeny jak zkušeným jezdcům, tak i novým zájemcům o trialový sport. 

V sezoně 2016 bylo do seriálu zařazeno 5 soutěží, doplňovalo je samostatně stojící 

mistrovství republiky mládeže. Součástí cyklotrialové sezony byla i dvě soustředění a 

slavnostní vyhlášení sezony.  

Podrobné informace k seriálu jsou na www.youthgames.cz / www.cyklotrialovehrymladeze.cz  

ČESKÝ POHÁR V TRIALU 

Seriál určený pro dospělé jezdce v kategoriích elite 26“, elite 20“, expert, women a hobby. Bodování podle 

pravidel UCI Trials. V roce 2016 měl Český pohár 3 závody, ke kterým se do celkového hodnocení navíc 

započítávalo i mistrovství České republiky. 

UCI 

Mezinárodní cyklistická unie (UCI, Union Cycliste Internationale) se sídlem ve 

Švýcarsku byla založena v roce 1900. Je mezinárodní autoritou pro sportovní 

disciplíny silniční cyklistika, dráhová cyklistika, horská kola, cyklokros, BMX, trial, 

sálová cyklistika a soutěže handicapovaných sportovců. V České republice je UCI 

zastoupena Českým svazem cyklistiky. 

www.uci.ch 

CYKLOTRIAL 

UCI Trial (česky označovaný také jako cyklotrial) je sport, jehož podstatou je překonat na 

kole krátký obtížný úsek bez penalizace za chybný průjezd. Překážky v úseku (sekci) 

mohou být přírodního charakteru (kameny, svahy, klády a podobně) nebo umělé 

(například betonové či dřevěné prvky). Jezdec musí úsek projet tak, aby se překážek a 

země dotýkal pouze pneumatikami kola. Za dotek nohou nebo jinou částí bicyklu dostává 

penalizační body. Čas průjezdu není rozhodující, nesmí však překročit dvě minuty. 

www.cyklotrial.cz  

  

http://www.youthgames.cz/
http://www.cyklotrialovehrymladeze.cz/
http://www.uci.ch/
http://www.cyklotrial.cz/
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PARTNEŘI SERIÁLU YOUTH GAMES 

ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY 

Český svaz cyklistiky zastřešuje profesionální i amatérskou cyklistiku v 

České republice. Svým založením v listopadu 1883 se řadí mezi nejstarší 

svazy v Česku a zároveň je osmým nejstarším cyklistickým svazem na světě. 

Za člena UCI byl přijat v roce 1920. Trial patří mezi jednu z osmi disciplín, 

kterým se sportovci ČSC věnují. Svaz podpořil účast reprezentace na 

Světových hrách mládeže. 

www.ceskysvazcyklistiky.cz 

ÚSTŘEDNÍ AUTOMOTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY 

Ústřední automotoklub ČR sdružuje příznivce motorismu, motoristického sportu a 

mototuristiky. K motorovým sportům provozovaným v ÚAMK se přiřadila i skupina sportů 

nemotorových, které se postupně odštěpily od svých motorizovaných předků: bikros, 

minikáry a trial. Velká část klubů věnující se trialu na kolech patří právě pod ÚAMK. Tyto 

kluby se podílely na všech soutěžích letošního ročníku Youth Games. 

www.uamk.cz 

 

 

  

http://www.ceskysvazcyklistiky.cz/
http://www.uamk.cz/
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Z ČEHO SE SKLÁDAJÍ YOUTH GAMES? 

Cyklotrialové hry mládeže mají mnoho součástek, které musí spolehlivě fungovat - pokud chceme, aby Hry 

šlapaly hladce, nikde to neskřípalo a aby nám přinášely radost. Stejně, jako vaše kolo. Z čeho všeho se Youth 

Games skládají? Je toho dost. 

 

1. RÁM: SERIÁL A POŘADATELÉ 

Základem seriálu Youth Games jsou pořadatelé jednotlivých soutěží. Na nich záleží, jak kvalitní budou celé 
Cyklotrialové hry mládeže. V roce 2016 jednotlivé soutěže připravily kluby ÚAMK: AMK Hamry nad Sázavou, 
AMK Cyklo-trial Střední Čechy, AMK Biketrial klub Olomouc a AMK Biketrial Blansko. V příštích letech 
chceme tým rozšířit o nové lokality a kluby (nejen z ÚAMK). 

2. ZADNÍ KOLO: JEZDCI A ZÁVODNÍCI 

Sebelépe připravená soutěž nemůže fungovat bez jezdců. Právě účastníci závodů jsou tím nejdůležitějším 
prvkem celých Youth Games. Jejich zájem, první krůčky začátečníků i postupné úspěchy zkušenějších dětí 
jsou hlavní motivací pro organizátory Her. Seriál nepořádáme pro uspokojení vlastního ega ani pro finanční 
zisk, ale pro jezdce. 

3. PŘEDNÍ KOLO: RODIČE A DOPROVODY 

Vzhledem k věku účastníků 5 – 16 let jsou nedílnou součástí Her i rodiče. Jejich role jsou velmi pestré, od 
doprovodu přes řidiče, svačináře, mechaniky až po spolupořadatele, rozhodčí, členy organizačního týmu. 
Bez jejich aktivního zapojení „do hry“ by se Hry konat nemohly. 

4. ŘÍDÍTKA: ČESKÁ PRAVIDLA 

Přesto, že název „Cyklotrialové hry mládeže“ by mohl vyvolávat asociace nezávazného „hraní si“, není to 
pravda. Je to sportovní podnik se vším, co k tomu patří: na Hrách se soutěží, vyhrává a prohrává, nechybí 
zde emoce, ať už radost, nebo slzy. A je samozřejmé, že ke sportu patří i pravidla. Ta česká platí od ledna 
2016. Bodování vychází z mezinárodních pravidel UCI Trials, je doplněno o organizaci domácího seriálu, 
nominace na zahraniční soutěže a další nezbytné kapitoly. Pravidla jsou schválena Českým svazem 
cyklistiky. 
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5. BRZDY: ROZHODČÍ 

Zárukou toho, že pravidla budou dodržována, jsou rozhodčí. V letošním roce se podařilo dát dohromady 
základní tým proškolených rozhodčích, kteří zajišťovali soutěže během sezony. Většina rozhodčích pochází 
z řad rodičů a rodinných příslušníků jezdců. I přes limitovaný rozpočet Her se podařilo najít prostředky na 
honorář za jejich službu. Do dalších let bychom rádi počet rozhodčích navýšili, ideálem je dosažení stavu, 
kdy na kontrolním úseku bude fungovat vždy dvojice sudích. 

6. ŘETĚZ A PEDÁLY: SPONZOŘI A PODPORUJÍCÍ ORGANIZACE 

Bude to možná znít jako fráze, ale bez pomoci sponzorů by skutečně nebylo možné Youth Games realizovat. 
Přesto, že velká část práce kolem Her je vykonávána na dobrovolnické bázi bez nároku na odměnu, stále 
zde zůstávají nemalé náklady, které je potřeba reálně zaplatit.  Kromě crowd-fundingové sbírky na serveru 
HitHit.cz, která pokryla největší část rozpočtu, se podařilo navázat spolupráci se společností Nominal – 
zdravá výživa a dalšími sponzory. 

7. VIDLICE: KEMP, SOUSTŘEDĚNÍ A TRENÉŘI 

Jedním z cílů Her mládeže je i podpora všeobecného zájmu o cyklotrial. Nejde tedy jen o závody a soutěže, 
ale také o činnost v cyklotrialových klubech během celého roku. Za součást Her proto považujeme i trialový 
kemp v Hamrech nad Sázavou a jarní soustředění mládeže v Domašově nad Bystřicí. Součástí obou akcí byla 
kromě přípravy dětí – závodníků i příprava rodičů na funkci trenéra a aktivního účastníka cyklotrialového 
dění. 

8. NÁŘADÍ NA ÚDRŽBU A MECHANIK: PRACOVNÍ SKUPINA YG 

Stejně jako na trialovém kole, tak i všechny tyto komponenty organizace Cyklotrialových her mládeže musí 
fungovat společně. Pokud se pokazí jedna součástka, ohrozí to fungování celku. Na to, aby se Hry 
nepokazily, dohlíží pracovní skupina Youth Games při komisi Českého svazu cyklistiky pro MTB a trial. 
Rovnocennými partnery při organizaci jsou zástupci pořádajících klubů a tým rozhodčích. Snažíme se během 
roku udržovat vzájemnou diskuzi mezi všemi zúčastněnými, ať už při řešení problémů nebo při hledání cest, 
jak Youth Games do budoucna zlepšovat. 

  



Český pohár v trialu a Youth Games 2016 

 

8| 

SPONZOŘI 

HITHIT.CZ – CROWDFUNDINGOVÁ SBÍRKA 

Naplnění rozpočtu na sezonu 2016 jsme se rozhodli zčásti řešit pomocí 

crowdfundingové sbírky na portálu HitHit.cz. Projekt „Na kolech přes 

překážky“ byl připraven během ledna a spuštěn 14. února. Do sbírky se 

zapojily více než čtyři desítky dárců, kteří přispěli celkem 50.400,- Kč. Podle 

výše příspěvku bylo možné si vybrat různé odměny, od prostého 

poděkování přes arch samolepek s cyklotrialovými motivy, trička, originální 

medaili až po tréninkové jednotky se špičkovými českými jezdci elitních a 

juniorských kategorií.  

Do kategorie „sponzor“ se mezi dárce zapojili manželé Žiškovi, společnost Crispi, s.r.o. a Nová Duha, s.r.o. 

Po odečtení provize portálu HitHit.cz a nákladů na pořízení a distribuci odměn pro přispěvatele nám zůstala 

částka necelých 40 tisíc korun. Výtěžek sbírky umožnil pořídit vlajky na označení kontrolních úseků, nechat 

vyrobit tištěnou verzi pravidel a zaplatit honorář rozhodčím na všech pěti soutěžích letošního ročníku. 

www.hithit.cz/cs/project/2175/na-kolech-pres-prekazky 

NOMINAL, ZDRAVÁ VÝŽIVA 

Cyklotrialové hry mládeže navázaly spolupráci s firmou Nominal, zdravá 

výživa. Rodinná firma ze Žďáru nad Sázavou se zabývá výrobou 

pekařských směsí a instantních cereálních kaší. V roce 2016 se 

v Nominalu rozhodli věnovat také podpoře sportovních aktivit mládeže. 

Cyklotrialové hry mládeže jsou jedním z podpořených projektů. 

Společnost Nominal kromě poskytnutého finančního daru ve výši 

15.000,- Kč dodala na každou ze soutěží své výrobky jako ceny pro účastníky a vítěze jednotlivých kategorií. 

www.nominal.cz 

PRIBINÁČEK – SAVENCIA 

Tradičním partnerem seriálu Cyklotrialových her mládeže je od počátku kocour 

Pribináček z řady výrobků společnosti Savencia Fromage & Dairy Czech Republic (dříve 

TPK Pribina Přibyslav). Produkty s kocourem Pribináčkem dostávají účastníci Her 

zdarma na každé soutěži v rámci občerstvení během závodu i jako součást cen při 

vyhlášení vítězů. 

www.pribinacek.cz 

  

http://www.hithit.cz/
http://www.nominal.cz/
http://www.pribinacek.cz/
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MARTINA A MILAN ŽIŠKOVI 

Darem v crowdfundingové sbírce HitHit významně podpořili letošní seriál manželé 

Žiškovi z Prahy. Děkujeme.  

KRUSPY 

Firma Crispy, s.r.o., výrobce nízkokalorických křehkých chlebíčků Kruspy Snacks, 

podpořila Hry mládeže finančním příspěvkem v kampani HitHit a dodala své produkty 

do cen pro účastníky všech soutěží. 

www.kruspy.cz 

NOVÁ DUHA, S.R.O. 

Společnost Nová Duha, provozovatel regionální sítě maloprodejen a 

restaurace v Sudicích, rovněž přispěla v kampani HitHit. Dále se podílela na 

zajištění cen pro účastníky jednotlivých soutěží a zajistila dresy pro vítěze 

v celkovém hodnocení seriálu. 

www.novaduha.cz 

BIKEPROD.CZ 

Prodejce cyklistického zboží Roman Chvojka - Bikeprod.cz se zaměřuje na jízdní kola pro 

MTB a cyklotrial, komponenty, vybavení a sportovní oblečení. Seriál Her mládeže podpořil 

poukázkami na nákup zboží pro medailisty v celkovém hodnocení seriálu. 

www.bikeprod.cz 

FUNTOWN.CZ 

Internetový obchod zaměřený na trial a volnočasové oblečení FUNTown.cz 

podporuje Cyklotrialové hry mládeže už od jejich vzniku. Provozovatel obchodu 

Marek Tryner věnoval věcné dary do cen pro vítěze seriálu.  

www.funtown.cz 

VLACH – VÝROBA UZENIN BUČOVICE 

Uzenářství Vlach patří poděkování za zajištění bohatého rautu na závěrečném 

vyhlášení sezony.  

www.vlach-uzenar.cz  

DALŠÍ SPONZOŘI A PŘISPĚVATELÉ 

Finančními dary dále přispěli: společnost Stoecklin, s.r.o., Zlín; pan Daniel Žitník – firma DAMI, Ostrava; pan 

Jiří Hlavizna, Olomouc.  

http://www.kruspy.cz/
http://www.novaduha.cz/
http://www.bikeprod.cz/
http://www.funtown.cz/
http://www.vlach-uzenar.cz/
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SOUTĚŽE 

V roce 2016 zahrnoval seriál Her mládeže pět soutěží. Tři se konaly v jarní části sezony, dvě následovaly na 

podzim v závěru roku. Sezona nabídla kombinaci přírodních i umělých překážek, některé závody se konaly 

v trialových parcích, jiné zamířily do městských center nebo volnočasových areálů. 

HAMRY NAD SÁZAVOU 

Úvodní kolo se konalo 30. dubna v trialparku klubu AMK 

Hamry nad Sázavou, který nabízí pestrý soubor překážek 

rozmanitého charakteru. Závodu se zúčastnilo 42 

startujících. Konec dubna se nesl ve znamení aprílového 

počasí, na den závodu však naštěstí vyšla ta lepší varianta. 

Ve slunečném počasí jezdci absolvovali celkem 12 sekcí. 

Nejpočetněji zastoupenou kategorií byla promesa, starší 

kategorie byly obsazeny bohužel méně. Kromě Youth 

Games byl připraven i závod Open free pro starší jezdce. 

Vítězové:  Marek Pochtiol (cadet), Alžběta Pečínková (girls), Tomáš Vepřek (minime), Dominik Sabáček 

(benjamin), Jiří Sehnal (poussin), Dan Králík (promesa)  

Pořadatel:  ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou, www.amkhamry.cz  

 

 

promesa 
31% 

poussin  
24% 

benjamin 
24% 

minime 
9% 

girls  
10% 

cadet 
2% 

http://www.amkhamry.cz/
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ŠIKLŮV MLÝN 

Druhé kolo seriálu proběhlo v neděli 29. května ve Zvoli u 

Pernštejna. Soutěž ve westernovém areálu Šiklův mlýn 

kombinovala uměle postavené tratě v rodeo aréně s přírodními 

úseky v lesním terénu. Obtížnost těchto úseků značně navýšily 

meteorologické podmínky – večer před soutěží vydatně zapršelo 

a ani přes hezké počasí v den závodu nestihl podklad vyschnout. 

Počty trestných bodů v tomto kole Her proto byly vyšší než 

jindy, nicméně podmínky měli všichni jezdci stejně obtížné. Na 

start se jich postavilo 40, čekalo je 6 úseků na 3 kola. 

Vítězové:  Marek Pochtiol (cadet), Alžběta Pečínková (girls), Tomáš Vepřek (minime), Dominik Sabáček 

(benjamin), Jiří Sehnal (poussin), Václav Kolář (promesa) 

Pořadatel:  Western Šiklův mlýn, s.r.o., www.sikland.cz společně s ÚAMK AMK Cyklo-trial klub Střední 

Čechy, www.cyklo-trial.cz  

  

 

promesa 
37% 

poussin  
17% 

benjamin 
23% 

minime 
5% 

girls  
10% 

cadet 
8% 

http://www.sikland.cz/
http://www.cyklo-trial.cz/
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VELKÁ BYSTŘICE 

Poslední předprázdninová soutěž se konala ve Velké Bystřici u 

Olomouce v neděli 12. června. Tratě kombinovaly umělé 

kontrolní úseky na Zámeckém náměstí a úseky využívající 

přírodní prvky v lomu Skalka, vzdáleném asi 10 minut chůze.  

Toto rozdělení na dvě části mělo na svědomí potíže s dodržením 

časového limitu soutěže – místo, aby jezdci volně přecházeli mezi 

všemi sekcemi tam, kde je právě nejkratší fronta, čekali vždy 

v jednom z míst. Je to poučení pro pořadatele. Celkem v Hrách 

mládeže závodilo 48 dětí, jelo se 5 úseků na 3 kola. Připraven byl 

i závod pro dospělé, kterého ale využil jen malý počet jezdců. 

Vítězové:  Marek Pochtiol (cadet), Alžběta Pečínková (girls), Tomáš Vepřek (minime), Jakub Mudrák 

(benjamin), Jiří Sehnal (poussin), Václav Kolář (promesa) 

Pořadatel: ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc, www.biketrial-olomouc.cz  

 

 

promesa 
31% 

poussin  
19% 

benjamin 
27% 

minime 
9% 

girls  
8% 

cadet 
6% 

http://www.biketrial-olomouc.cz/
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BLANSKO 

Po prázdninové pauze pokračoval seriál 1. října 

v Blansku. Trialpark na Sportovním ostrově Ludvíka 

Daňka prošel v období 2015-2016 kompletní 

rekonstrukcí a dnes nabízí jedny z nejlepších podmínek 

pro cyklotrial na umělých překážkách v republice. 

Různorodost tratí, vizuální atraktivita prostředí, umístění 

blízko centra města – to vše vyústilo ve velký zájem 

diváků i místních médií. Pořadatelé během sezony 

navštívili několik zahraničních soutěží, kde načerpali 

mnoho inspirace pro organizaci svého závodu.  

Novinkou bylo zavedení postupného startu kategorií – další vlna jezdců startovala vždy až po dojezdu 

předchozí skupiny. Podařilo se tak zvládnout i dosud rekordní počet 76 startujících bez velkých front a 

čekání. Závod měl 7 sekcí, jelo se na 2 kola.  Hry mládeže doplňoval volný závod v dospělých kategoriích. 

Vítězové:  Marek Pochtiol (cadet), Alžběta Pečínková (girls), Petr Mokrý (minime), Martin Damborský 

(benjamin), Jiří Sehnal (poussin), Alžběta Vaněčková (promesa) 

Pořadatel: ÚAMK AMK Biketrial Blansko, www.biketrialblansko.cz  

 

 

promesa 
37% 

poussin  
24% 

benjamin 
17% 

minime 
9% 

girls  
8% 

cadet 
5% 

http://www.biketrialblansko.cz/
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HAVÍŘOV 

Závěrečný závod proběhl stejně jako v minulých letech v havířovském 

trialparku „Na Nábřeží“. Konal se v neděli 16. října. Překážky 

v rekreační zóně jsou ve správě města a i po několika letech provozu, 

která se na stavu zejména dřevěných prvků již začínají podepisovat, 

stále poskytují dobré podmínky pro trial. Pořadatelsky závod zaštítil 

Biketrial klub Olomouc, na přípravě se ale podílely i další kluby: ÚAMK 

Hamry nad Sázavou, Trial Žižkovo Pole, ÚAMK Cyklo-trial Střední 

Čechy, ÚAMK Biketrial Blansko. 

Na soutěž přijeli kromě českých závodníků i jezdci ze Slovenska a Polska, celkem 60 startujících. 

Vítězové:  Marek Pochtiol (cadet), Alžběta Pečínková (girls), Tomáš Vepřek (minime), Dominik Sabáček 

(benjamin), Jiří Sehnal (poussin), Václav Kolář (promesa) 

Pořadatel: ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc, www.biketrial-olomouc.cz  

 

 

promesa 
42% 

poussin  
26% 

benjamin 
11% 

minime 
9% 

girls  
6% 

cadet 
6% 

http://www.biketrial-olomouc.cz/
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UCI TRIALS SVĚTOVÉ HRY MLÁDEŽE 

Mládežnické mistrovství světa pod názvem UCI Trials World Youth 

Games (WYG) pořádá Mezinárodní cyklistická federace UCI od roku 

2000. Na letošním ročníku Českou republiku zastupovalo 14 

závodníků. Poprvé se nám podařilo obsadit všech šest kategorií. Šest 

jezdců postoupilo do finále, dvě dívky se probojovaly až na stupně 

vítězů a získaly zlatou a stříbrnou medaili. Třetí příčku obsadil náš tým 

v soutěži národů. Právem proto lze letošní WYG hodnotit z pohledu 

České republiky jako zatím nejúspěšnější v historii. 

SOUTĚŽ NÁRODŮ 

Český tým tvořili Vojtěch Hříbek, Tomáš Vepřek, Eliška Hříbková, Dominik Sabáček, Alžběta Pečínková a 

Marek Pochtiol. Celkem se našemu družstvu podařilo nasbírat 400 bodů a skončilo na třetí příčce za 

Japonskem (shodně 400 bodů, ale větší počet vyšších známek) a Francií (460 bodů). Radost z třetího místa 

doprovázelo i poučení, že je potřeba se kromě výkonů jezdců soustředit také na strategii celého týmu – 

s lepší taktikou jsme mohli dosáhnout i na vyšší příčku. 

 

INDIVIDUÁLNÍ SOUTĚŽE 

Mezi finalisty postoupili Vojtěch Hříbek, Vojtěch Vepřek (oba poussin), Denisa Pecháčková, Eliška Hříbková 

(obě youth girls), Tomáš Vepřek (minime) a Alžběta Pečínková (girls).  

Ve vysoké konkurenci finálových jízd se podařilo uspět pouze dívkám. Alžběta Pečínková absolvovala svůj 

závod na 3 kola. Do závěrečného nastupovala s mírným náskokem před japonskou závodnicí, ale hned na 

první sekci přišel pád a pět trestných bodů. Po dojezdu nastalo napínavé čekání, jak uspějí soupeřky. Vyšlo 

to. První zlatá medaile v historii české účasti na WYG patří právě Bětce. 

Další medailové ambice jsme měli v kategorii youth girls. Desetiletá Eliška Hříbková zvládla svou 

premiérovou soutěž bez většího zaváhání a odměnou je jí stříbrná medaile. 
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VÝSLEDKY WYG 2016 

Poussins (9-10) 

1. Mudrák Jakub (2006, SVK) 

2. Pasturel Lucas (2006, FRA) 

3. Yokota Kotaro (2006, JAP) 

… 

8. Hříbek Vojtěch (2007, CZE) 

9. Vepřek Vojtěch (2007, CZE) 

20. Kalaš Jakub (2007, CZE) 

Youth Girls (9-11) 

1. Wipf Sheyla (2005, SUI) 

2. Hříbková Eliška (2005, CZE) 

3. Teraso Serina (2005, JAP) 

… 

5. Pecháčková Denisa (2007, CZE) 

9. Mudrychová Eliška (2006, CZE) 

Benjamins (11-12) 

1. Ogura Hiro (2004, JAP) 

2. Benitez Nil (2004, ESP) 

3. Richart Eduardo (2004, ESP) 

… 

19. Sabáček Dominik (2004, CZE) 

25. Kalaš Vojtěch (2005, CZE) 

27. Vymětal René (2005, CZE) 

31. Damborský Martin (2004, CZE) 

Girls (12-15) 

1. Pečínková Alžběta (2002, CZE) 

2. Yokota Kana (2003, JPN) 

3. Baron Vera (2004, ESP) 

Minimes (13-14) 

1. Morewood Adam (2002, GBR) 

2. Gullen Toni (2002, ESP) 

3. Marcello Melvin (2002, FRA) 

… 

12. Vepřek Tomáš (2003, CZE) 

29. Mokrý Petr (2002, CZE) 

Cadets (15-16) 

1. Montalvo Alejandro (2000, ESP) 

2. Widmann Oliver (2001, GER) 

3. Sandritter Noah (2000, GER) 

… 

14. Pochtiol Marek (2001, CZE) 

Soutěž národních týmů 

1. Francie (460 bodů) 

2. Japonsko (400 bodů) 

3. Česká republika (400 bodů) 

 

 

Kompletní výsledkové listiny jsou na www.youthgames.cz v sekci Výsledky. Celkem se WYG účastnilo 

163 jezdců (v jednotlivých kategoriích startovalo: poussins 29 jezdců, youth girls 13, benjamins 35, 

girls 10, minimes 40, cadets 36). 

http://www.youthgames.cz/
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SHRNUTÍ SEZONY YOUTH GAMES 2016 

CO SE PODAŘILO 

Rozšířili jsme počet soutěží, zapojili se noví pořadatelé. Podařilo se vyškolit tým rozhodčích. Vznikla 

podrobná česká pravidla celého seriálu. Oslovili jsme úspěšně první sponzory. Naše děti skvěle uspěly 

na mezinárodní úrovni. 

KDE JE JEŠTĚ TŘEBA ZABRAT 

Sbor rozhodčích je potřeba doplnit, ideálem je mít dva sudí na každé sekci. V pravidlech jsme během 

roku provozu objevili pár opomenutí a nejasností. Financování seriálu stále není dořešeno. Ve 

starších kategoriích je zatím málo startujících. 

VYÚČTOVÁNÍ 

Příjmy: 

 Sbírka HitHit 43.678,- Kč 

 Sponzorské dary 36.100,- Kč 

 Podpora ČSC a další příjmy 50.650,- Kč 

 Celkem: 130.428,- Kč 

Výdaje: 

 Rozhodčí 14.000,- Kč 

 Medaile a stuhy 11.044,- Kč 

 Vlajky, bannery 22.424,- Kč 

 Tisk startovní čísla, pravidla 3.629,- Kč 

 Vybavení a materiál 1.825,- Kč 

 Trička Youth Games 15.498,- Kč 

 Příspěvky jezdcům na WYG 24.000,- Kč 

 Ceny a trofeje vyhlášení 16.321,- Kč 

 Ostatní výdaje 22.273,- Kč 

 Celkem: 131.014,- Kč 

Vyúčtování zahrnuje pouze společné finance seriálu bez příjmů a výdajů jednotlivých soutěží. 
Místním pořadatelům bylo zapůjčeno jednotné materiální vybavení a byly jim hrazeny náklady na 
rozhodčí. 

CO JE V PLÁNU DO PŘÍŠTÍ SEZONY 

Hned po posledním závodě sezony 2016 začaly práce na sezoně 2017. Oslovili jsme pořadatele 

závodů (a někteří nás naopak oslovili sami, že se chtějí do Youth Games zapojit). Začali jsme hledat 

zdroje financí na zajištění sezony. Zahájili jsme jednání s pořadateli cyklotrialových soutěží pro 

dospělé s cílem oba seriály, Youth Games a Český pohár, více propojit. Cyklotrialové hry mládeže 

proto začnou používat nové označení Český pohár mládeže v trialu – Youth Games.  UCI bude 

pořádat v Praze jednu se soutěží Světového poháru v trialu a my budeme u toho.  
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DALŠÍ AKCE SPOJENÉ SE SERIÁLEM YOUTH GAMES 

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MLÁDEŽE V TRIALU  

V  roce 2016 se MČR mládeže konalo samostatně – nezávisle na šampionátu dospělých kategorií. 

Pořadatelství se ujal cyklotrialový klub TJ Dynamo Horšovský Týn, závod proběhl v areálu Staré školy 

2. července. Termín závodu nepříliš vhodně situovaný na první prázdninový víkend se odrazil v nižší 

účasti dětských závodníků. Mistry republiky v trialu 2016 se stali Vojtěch Hříbek (poussin), Martin 

Damborský (benjamin), Petr Mokrý (minime), Marek Pochtiol (cadet) a Alžběta Pečínková (girls).  

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ SEZONY 

Vyhlášení celkových výsledků Youth Games a Českého poháru v trialu bylo již podruhé organizované 

formou gala odpoledne v olomouckém Domě dětí a mládeže v sobotu 26. listopadu. Nechybělo 

poděkování členům reprezentačních týmů a sponzorům seriálu. Slavnostní část vyvrcholila předáním 

trofejí obou domácích seriálů. A zatímco v předsálí čekal bohatý raut, v samotném sále následovala 

žonglérská show, do které se v závěru zapojily nejen děti, ale i někteří z rodičů. 

 

JARNÍ SOUSTŘEDĚNÍ MLÁDEŽE DOMAŠOV NAD BYSTŘICÍ 

Předsezonní soustředění mládeže se letos konalo 21. - 24. dubna v nové lokalitě v Domašově nad 

Bystřicí. Důvodem byl rostoucí počet zájemců, což znamenalo nutnost větší kapacity ubytování. 

Kromě toho bylo po třech letech v Ochozi u Konice na čase změnit prostředí a vyzkoušet nové terény. 

Čtyřdenního soustředění se zúčastnilo 50 jezdců a přibližně stejný počet dospělých – ti fungovali jako 

trenéři, organizátoři a doprovody. Program byl doplněn školením rozhodčích Youth Games a 

workshopem na téma tréninku mládeže. 
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LETNÍ TRIALOVÝ KEMP HAMRY NAD SÁZAVOU 

Již neodmyslitelná součást letních prázdnin, kemp v Hamrech, bývá využíván k tréninku mládeže a 

přípravě reprezentace dospělých. Kemp se konal od středy 24. do neděle 28. srpna., tedy těsně před 

odjezdem dospělé reprezentace na UCI mistrovství světa v italském Val di Sole. 

 

ČESKÝ POHÁR V TRIALU A MISTROVSTVÍ ČR 2016 

Český pohár odstartoval 9. dubna v Praze – Řepích. Soutěž se konala tradičně při ČP MTB tentokrát 

v nezvykle brzkém jarním termínu. Další dvě kola zavedla jezdce do Severních Čech: 15. května se 

soutěžilo v Ústí nad Labem v areálu letního kina, kde probíhal zážitkový festival Na plný KU-LE, třetí a 

současně finálové kolo pak proběhlo 29. května na břehu Labe v Děčíně před Městskou knihovnou. 

Mistrovství České republiky hostily Říčany v termínu 13. – 14. srpna. Sobota patřila kategorii elite 26“, 

neděle jezdcům na malých kolech v kategoriích elite 20“ a women. Mistry republiky se stali Václav 

Kolář (elite 20“), Vlastislav Čiháček (elite 26“) a Marie Křivová (women). 
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KALENDÁŘ ČESKÉHO POHÁRU MLÁDEŽE – YOUTH GAMES 2017 

datum   místo     pořadatel 

29. 4. 2017  #1 Brno – Kníničky    ÚAMK Staré Brno 

13. 5. 2017  #2 Rudina (Slovensko)    Cykloklub Rudina 

27. 5. 2017  MČR mládeže Blansko   ÚAMK Biketrial Blansko 

3. 6. 2017  #3 Březová u Sokolova – Na Výsluní  CKTBB Březová 

10. 6. 2017  #4 Hamry nad Sázavou    ÚAMK Hamry 

1. 7. 2017  #5 Praha – Letná   pracovní skupina YG 

4. - 6. 8. 2017 UCI Trials World Youth Games  Dánsko - Viborg 

19. 8. 2017  #6 Lučenec (Slovensko)   NovoCK Trial 

2. 9. 2017  #7 Žižkovo Pole    Trial klub Žižkovo Pole 

9. 9. 2017  #8 Sklenka     ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 

30. 9. 2017  #9 České Budějovice    ÚAMK České Budějovice 

14. 10. 2017  #10 Veselí nad Moravou   SC Veselí nad Moravou 

25. 11. 2017  slavnostní vyhlášení sezony   

KALENDÁŘ ČESKÉHO POHÁRU V TRIALU 2017 

datum   místo     pořadatel 

13. 5. 2017  #1 Rudina (Slovensko)    Cykloklub Rudina 

27. 5. 2017  #2 Blansko – Sportovní ostrov   ÚAMK Biketrial Blansko 

3. 6. 2017  #3 Březová u Sokolova – Na Výsluní  CKTBB Březová 

10. 6. 2017  #4 Hamry nad Sázavou    ÚAMK Hamry 

11. 6. 2017 #5 Jablonné v Podještědí – Malevil Martin Šimůnek 

17. 6. 2017 #6 Horšovský Týn   Dynamo Horšovský Týn 

9. 9. 2017  #7 Sklenka     ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 

16.-17. 9. 2017 MČR dospělých Říčany   Trialklub Mraveniště 
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