
V tomto mesiaci prinášame 2 novinky: 

- na stránky jednotlivých podujatí sme pridali kolónku „Reportáže 
z pretekov“, kde odkazujeme na zážitky priamych účastníkov pretekov, 
ktoré napísali a zverejnili na známych aj menej známych cyklistických 
stránkach. Tieto postrehy z prvej ruky by vám okrem zábavy mohli priniesť 
aj ďalšie informácie o kvalite daného podujatia. K dnešnému dňu sa nám 
podarilo nájsť reporty k 39 pretekom. 

- pridali sme stránku „Zoznam dôležitých termínov 2012“, v ktorom sú 
chronologicky zoradené všetky dôležité dátumy, najmä hraničné termíny 
na získanie zľavneného štartovného. Túto tabuľku sa budeme snažiť držať 
v aktuálnom stave, ale keďže niekedy menia organizátori podmienky „za 
pochodu“, treba ju brať s určitou rezervou. 

Ahojte priatelia, 

prajeme vám v Novom roku 2012 veľa nezabudnuteľných cyklistických 
zážitkov, aby vám na výjazdoch nikdy nepršalo, vietor fúkal iba do chrbta 
a vďaka dobrej forme bol aj 10% kopec len príjemným spestrením :-) 

Na úvod stručná štatistika: do sezóny 2012 vstupujeme so 63 podujatiami, 
pri 57 už poznáme aj dátumy štartu, pri 27 už máme aj aktuálny rozpis 
pretekov, ostatné budeme postupne aktualizovať. Z pohľadu krajín je 
rozloženie 28x Rakúsko, 21x Slovensko, 11x Česká republika, 2x Maďarsko 
a 1x Poľsko. Podľa typu pretekov máme 43x maratón, 7x časovka do 
vrchu, 5x nesúťažná cyklistická jazda, 3x preteky pod 100km, 2x časovka, 
2x 24-hodinové preteky a 1x preteky na okruhu. Dúfame, že každý si 
dokáže niečo vybrať podľa vlastnej chuti. 
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Sledujte aj aktuality na našej stránke 
alebo sa pridajte medzi našich priateľov na 

Chceme vás upozorniť, že do 31.01. sa dá získať zľavnené štartovné na 2 
rakúskych pretekoch – maratóne Amadé a časovke Glocknerkönig. 
Na Amadé Radmarathone to oproti ďalšiemu termínu robí rozdiel 10,-€, na 
Glocknerkönigovi 7,-€. Kto je už teraz rozhodnutý ísť, oplatí sa mu to 
využiť – za ušetrené si na mieste možno môže dopriať 2 až 3 pivká :-) 


