Žilinská ŽUPATOUR – Pripravte sa s nami na cyklosezónu
Súťažte a spoznávajte regióny nášho kraja zo sedadla svojho bicykla
Aj keď hlavná cyklistická
sezóna začína v Žilinskom kraji až o mesiac,
už teraz sa majú cyklonadšenci na čo tešiť.
Do diára si už dnes môžu poznačiť udalosť – sériu piatich
cyklistických pretekov, ktoré
pod hlavičkou ŽUPATOUR 2016
odštartuje Žilinský samosprávny kraj. Regióny sa od apríla
do septembra stanú dejiskom

MTB pretekov, kde sú výdrž, odhodlanie a zápal pre cyklistický
šport hlavnými podmienkami
účasti. Získanie bodov do priebežného hodnotenia, možnosť
odniesť si víťazný pohár, originálny župný cyklodres či ďalšie
hodnotné ceny, ale aj obyčajná
radosť z prekonávania vlastných hraníc, to sú len niektoré
výhody prameniace z účasti
na týchto podujatiach. „Každý
pretekár, ktorý absolvuje mini-

Prvé preteky v rámci ŽUPATOUR
16. 4. 2016
AGGLU TURIECKAP
Štartujeme už v apríli v Turci, konkrétne
v Turčianskych Tepliciach na podujatí
AGGLU TURIECKAP,
ktoré je ideálne pre
milovníkov horskej
cyklistiky, najmä tých,
čo sa neboja vysokého tepu a náročných
okruhov a chcú si
preveriť výdrž a technickú zdatnosť. Areál
lesoparku Bôr bude
dejiskom pretekov pre veľkých aj malých v disciplíne cross-country na kvalitne
pripravených tratiach. Na svoje si prídu
aj deti od 8 rokov, mládež, ženy i muži.
Účastníkov čakajú aj cenné body v rámci
priebežného bodovania v rámci Žilinskej
ŽUPATOUR, ktoré sa iste zídu pri septembrovom sčítavaní.

18. 6. 2016
Nízkotatranská MTB Tour
Mesiac, ktorý sa nesie v znamení končiaceho sa školského roka, ponúka možnosť
priblížiť sa zisku originálneho župného
dresu a zvýšiť svoje skóre v rámci prie-

málne štyri z piatich pretekov,
získa unikátny dres Žilinskej
župy,“ vysvetľuje predseda Juraj Blanár, ktorého budete mať
šancu stretnúť aj osobne, ako
súťažiaceho. 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, fungovanie
cyklobusov. Preto sme oslovili

organizátorov MTB pretekov
v Žilinskom kraji, aby sme ponúkli súťažechtivým bikerom
možnosť zbierať body v Žilinskej ŽUPATOUR,“ doplnil Juraj
Blanár.
Seriálu pretekov sa môžu
zúčastniť cyklisti všetkých
vekových aj výkonnostných
skupín. Určený je tak nielen pre
ostrieľaných pretekárov. Originálny dres môžete získať aj vy,
čo si túto sezónu plánujete len

25. 6. 2016
AUTHOR ŠKODA bikemaratón
Súľovské skaly
Už o týždeň po podujatí v Liptovskej
Lúžnej sa v sobotu 25. júna bude
konať 18. ročník AUTHOR ŠKODA bikemaratónu Súľovské skaly. Všetky
štyri pripravené trasy sú blízko spä-

té s nádherným prostredím Súľovských skál. Premiérovo sú zaradené
aj úseky v národnej prírodnej rezervácii! Vďaka ponuke trás sa podujatia môžu zúčastniť cyklisti všetkých
vekových aj výkonnostných skupín.

poriadne prevetrať hlavu, svaly a cyklovýstroj. Stačí sa len
prihlásiť a zúčastniť. Takže si
skontrolujte bicykle, skompletizujte výstroj a rezervujte si
termíny. Začíname už v apríli.
Zapojte sa a zbierajte
body celá rodina
Už teraz premýšľate, ako svojej
rodine naplánovať aktivity, pri
ktorých budete spolu, v prírode,
zažijete veľa zábavy a zároveň

svoje ratolesti naučíte aj čo-to
z oblasti regionálnej geografie?
Plánované cyklopodujatia sú
vhodné na rodinné závodenie,
kde si v rámci svojich vekových kategórií môžu zmerať
sily nielen otcovia, mamičky,
ale aj ich ratolesti. Počas série
máte navyše možnosť spoznať
každý z piatich regiónov Žilinského kraja. Začíname v Turci,
končíme veľkým finále na Kysuciach.

Veľké finále na Kysuciach
17. 9. 2016
ISTROFINAL SNEŽNICKÝ MTB
Séria Žilinská ŽUPATOUR 2016 končí na Kysuciach. Prevažne terénna trasa vedie krásnou
prírodou v južnej časti Kysuckej vrchoviny po
rozľahlom vrchovinnom masíve, kde sa striedajú
kopce s údoliami a účastníci si zo sedla bicykla
užijú pohľad na kysucké doliny a obce
Snežnica, Radoľa,
Lopušné Pažite, Dolný Vadičov, Kotrčiná
Lúčka, Zástranie
a Brodno. Ak si chcete naplánovať pekný
rodinný program,
vezmite so sebou
aj svoje deti a prihláste ich tiež. Práve
maratón v kysuckej
obci Snežnica, určený nielen pre aktívnych, ale
aj rekreačných cyklistov, je ideálna príležitosť
akčne ukončiť sériu a získať originálny župný
dres. MTB maratón bude totiž zároveň vyvrcholením celej série a jeho súčasťou bude finále
s odovzdávaním víťazného pohára, cyklodresov
Žilinskej župy i ďalších hodnotných cien.

NEZABUDNITE!

Všetky dôležité informácie z jednotlivých
pretekov, ako aj odkazy na internetové
prihláškové formuláre budú priebežne
zverejňované na oficiálnej stránke
www.zupatour.sk . Prihlasovanie je na
každé preteky individuálne . Pridajte sa
aj k našej facebookovej skupine „Žilinská
ŽUPA TOUR“.

2. 7. 2016
Oravský cyklomaratón

bežného bodovania, keďže sa počas júna
uskutočnia až dva zo série cyklopretekov.
Do kalendára si tak treba poznačiť termín
18. jún a s ním Nízkotatranskú MTB Tour
v Liptovskej Lúžnej.

naše tip y na tréning

´
Pre rodiny s detmi
Odporúčame Turčiansku magistrálu vedúcu
po menej frekventovanej ceste , pričom ponúka
krásne scenérie aj historické pamiatky.
Pre MTB fanúšikov terénneho jazdenia
Ideálnou voľbou sú trasy do kopcov Veľkej
a Malej Fatry, napríklad ku Chate pod Kľačianskou Magurou.

Dolný Kubín bude 2. júla dejiskom už 9.
ročníka ďalšieho cyklistického sviatku
- Oravského cyklomaratónu, vytrvalostných pretekov horských bicyklov, ktoré sa
odohrajú v oblasti oravských kopcov. Na
svoje si prídu všetci, ktorí si trúfajú prejsť
jednu z troch náročných tratí s dĺžkami 80,
42 alebo 25 kilometrov.

Stranu pripravila Jana Špiláková. Foto: archív ŽSK.

Viac informácií aj na Facebooku

Žilinský samosprávny kraj

