Žilinská ŽUPATOUR je v cieli
„Je to skvelý projekt, ktorý dokázal nadchnúť viac ako 2-tisíc športovcov,“ Juraj Blanár, žilinský župan
Cykloséria prešla od apríla do septembra všetky
regióny kraja.
Poznáme víťazov župnej série, ktorá postupne putovala z Turčianskych Teplíc do
Liptovskej Lúžnej až po Súľov
a Dolný Kubín, aby v kysuckej
obci Snežnica privítala 282
účastníkov, ktorí sa zúčastnili
veľkého finále a vyhodnotenia výsledkov priebežného
bodovania. „Každé regionálne
preteky mali víťazov. Finále
na Kysuciach však prinieslo
aj mená absolútnych víťazov
celej tour, ktorí vzišli zo sčítania bodov. Okrem rozdávania trofejí v podobe župných
pohárov si cyklofanúšikovia

odniesli aj originálne dresy
vo farbách Žilinského samosprávneho kraja. Získali ich
všetci pretekári, ktorí absolvovali minimálne štyri z piatich kôl ŽUPATOUR. Jedinečné dresy poputujú takmer 60
účastníkom. A prečo sa kraj
rozhodol motivovať bikerov
v rámci novej série pretekov?
„Už desať rokov podporujeme
značenie cyklotrás, budovanie cyklochodníkov, a k nim
patriacej infraštruktúry, či
fungovanie cyklobusov. Preto sme oslovili organizátorov
cyklopretekov v našom kraji,
aby sme ponúkli súťažechtivým bikerom možnosť zbierať body v Žilinskej ŽUPATOUR,“ povedal župan Juraj

Radosť z jazdenia
pre veľkých aj malých
Získavanie bodov, možnosť
odniesť si víťazný pohár, cyklodres či ďalšie hodnotné ceny,
ale aj obyčajná radosť z prekonávania vlastných hraníc

motivovala stovky pretekárov
nasadnúť na bicykle a odštartovať tohtoročnú cyklosezónu
so Žilinskou župou. Náročné,
stredne ťažké i ľahšie trasy si
na piatich pretekoch vyskúšalo 2 174 bikerov. Medzi nimi

boli zdatní fanúšikovia horskej cyklistiky, ale aj seniori,
mládež či deti. Najstarším
účastníkom bol 76-ročný fanúšik cyklojazdenia, najmladšiu
generáciu zastupovali sotva
päťroční pretekári.

Blanár. Prvý ročník súťaže
napokon dokázal nadchnúť
viac ako 2-tisíc športovcov.
V úspešnom projekte plánuje
krajská samospráva pokračovať aj v budúcom roku.

ým prostredím
AUTHOR ŠKODA bikemaratón Súľovské skaly ponúkol štyri trasy späté s nádhern r merala 86 km
Župatou
Súľovských skál, kde si pravoverní bikeri prišli na svoje. Najťažšia trať celej
župan Juraj Blanár.
a jazdci museli zvládnuť prevýšenie 3300 metrov. Preteky absolvoval aj Žilinský

Úvodná súťaž Žilinskej Župatour štartovala na AGGLU TURIECKAP v Turčians
kych Tepliciach a preverila výdrž i technickú zdatnosť milovníkov horskej cyklistiky. Trasy boli
určené aj pre najmenších
cyklistov a nechýbali ani veteránske kategórie.
Účastníkov tour neodradili horúčavy,
dážď ani drobné poruchy.

cov cross country
Trasu pre technicky náročnejších jazd
spolu 120 cyklistov.
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Dolný Kubín bol dejiskom ďalšieho cyklistického sviatku - Oravského cyklomaratónu. Vytrvalostné
preteky horských bicyklov viedli po hrebeňoch oravských kopcov i lúkach s nádhernými výhľadmi.
Každý, kto si trúfol prejsť jednu z troch náročných tratí s dĺžkami 80, 42 alebo 25 km bol vítaný.

Veľké finále na Kysuciach. ISTROFINAL SNEŽNICKÝ MTB maratón v Snežnici ukončil celú tour po regiónoch kraja. Župné dresy putovali k 60 účastníkom, ktorí splnili podmienky a absolvovali aspoň štyri
z piatich pretekov. Vyvrcholením celej série bolo aj odovzdávanie víťazného župného pohára.
Druhé preteky série - Nízkotatranskú MTB Tour hostil región Liptov a obec
Liptovská Lúžna. Jazdci si aj napriek prevýšeniu 2600 metrov užívali panorámu Nízkych Tatier a Veľkej Fatry, akú zažijete len na Liptove.
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