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Región horného Zemplína spolu s Poloninami nám dáva široké možnosti rekreačno 
– športového jazdenia na horských bicykloch. 

Devíza týchto krásnych hôr s peknými výhľadmi je niečo, čo nám iné krajiny môžu 
len závidieť.

Vihorlatské vrchy a okolité vrchy ako laborecká vrchovina spolu s Poloninami  
sú neobjavenou časťou Slovenska.

Mnoho ľudí v strednom a vyššom veku hľadajú spôsob, ako si napraviť 
svoju kondíciu.

Deti sú inšpirované podujatiami a radi súťažia medzi sebou a drží 
ich to športovo naladené.

Možnosť tvorby oficiálnych cyklotrás pre rodiny  
s deťmi, ako aj pre náročných MTB 
priaznivcov je v našom regióne 
nevyčerpateľná.

Bicykel sa stáva čoraz populárnejším nielen na Slovensku ako takom, 
ale aj v menších regiónoch. Horská cyklistika na rozdiel od cestnej 
cyklistiky je bezpečnejšia z hľadiska hustej premávky.

Úvod



HISTÓRIA

Vytvoriť občianske združenie bola jediná možnosť,  
ako oficiálne a legálne zorganizovať kvalitné cyklistické preteky.

2015 2019

Nabrali sme inšpiráciu počas iných podujatí, ktorých sa pravidelne zúčastňujeme.

Chceli sme sa vyvarovať chýb a zároveň nastaviť všetky parametre čo najlepšie  
k spokojnosti samotných športovcov.

Pri individuálnom hľadaní ciest a cestičiek sme objavili nové možnosti športovo – 
rekreačného MTB.

Pretek nám dal možnosť ukázať aj iným športovcom tieto zákutia, krásne výhľady a 
náročné ako aj menej náročné výšľapy a zjazdy.

Pretekári na našich pretekoch tak mali možnosť vidieť unikátny Iľovnícky hrebeň, 
ktorý spája mestá Humenné a Sninu s nádhernými výhľadmi na Vihorlatské pohorie.

Kvalita pripravených tratí vždy 
závisela od dobrovoľníctva.

Výsledok je však veľmi prekvapivý, 
keď návštevníci z iných regiónov 
ocenia námahu, ktorú sme dali na 
prípravu kvalitných tratí.
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Pôvod účastníkov pretekov
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Príprava trás vyžaduje mnoho hodín a dobrovoľníkov,
ktorí sú ochotní manuálne upraviť zarastené zákutia lesov a lúk.

ČIstenIe tRás

Komunikácia s miestnymi urbariátmi a obecnými samosprávami si taktiež 
vyžaduje dávku diplomacie a ochoty vysvetliť, že les a príroda patrí tiež k 
športovo – rekreačným účelom.

K samotnému čisteniu a úprave trate potrebujeme mnoho krát kvalitné 
nástroje a pomôcky.

Z vyzbieraných peňazí sme si zadovážili akumulátorový fúkač, ktorý nám 
pomáha upravovať dlhé kilometre trás hlavne v jesennom období.



Značenie trás vždy dôkladne premyslíme, keďže musíme dbať na 
poriadok v lese po samotnom skončení preteku.

ZnAČenIe tRás

Kvalita značenia je veľmi dôležitá, tak aby sa pretekári pri preteku sústredili 
na svoj výkon a nemuseli frustrovane hľadať správny smer.

Najdlhšia trať má niekedy vyše 60 km, obsahuje: asfalt, šotolinu, lúky, lesné 
cesty, brody, ...

Značenie musí byť aj napriek zlému počasiu vytvorené vždy len tesne pred 
pretekom (2-3 dni), tak aby nedošlo k jeho zničeniu.

Pre vyznačenie trasy
využívame 3 rôzne spôsoby

značkovacie pásky

smerové tabule

spreje



Všetci, ktorí sa zúčastňujú príprav alebo samotnej akcie, to robia 
nezištne bez nároku na honorár.

DobRovoľnícI

Tešíme sa pomoci od ľudí, z rôznych vekových kategórií.

Snažíme sa aby pri všetkých našich činnostiach panovala 
dobrá nálada a dbáme na bezpečnosť každej osoby.



Cyklistická trasa je kombinácia rôznych povrchov. Pretekári majú možnosť vybrať 
si z viacerých variant na základe dĺžky a obťiažnosti trasy

cyklIstIcké pReteky



Detské preteky tvoria veľmi podstatnú časť každej akcie.
Sú na ňu vyčlenení osobitní ľudia – dobrovoľníci.

Detské cyklIstIcké pReteky

Bezpečnosť samozrejme na prvom mieste.

Deti počas preteku prekonávajú prírodné prekážky, 
ako aj nami vytvorené prekážky.

Detský pretek má vždy obrovskú podporu publika 
a veľmi sa tešíme z popularity ako aj vzájomného 
zápolenia detí v každej vekovej kategórií.

Najmladší pretekári nemajú viac ako 3-4 roky.



Z dôvodu kvalitne upravených cyklistických trás na  
Iľovníckom hrebeni sme uskutočnili aj lesný beh v Lackovciach.

beŽecké pReteky

Nie sú to typické preteky po asfalte, ale preteky s 
prírodným lesným povrchom.



Facebook / Web / MTbiker

socIálne MéDIA

Naša komunikácia s okolím je prostredníctvom sociálnej siete Facebook.
Vytvárame udalosti a podujatia, ktoré sú zdieľané aj mimo územia SR.
Na Facebooku sú uverejňované aj fotografie a výsledky z pretekov, rovnako sú 
prostredníctvom FB propagovaní aj samotní sponzori.

www.fb.com/laboreckaMTB

www.laboreckamtb.sk

www.mtbiker.sk

Web stránka slúži na detailnejšie vysvetlenie propozícií preteku, registráciu a 
sú na nej uverejnené mapy trate a výsledky.

MTbiker slovenský internetový magazín pre priaznivcov horskej cyklistiky, 
je našim mediálnym partnerom s ktorým pravidelne komunikujeme a v ich 
kalendári uverejňujeme nami organizované podujatia.



Aktívnu činnosť v oblasti cyklistiky a behu by sme nemohli vykonávať
bez pomoci našich partnerov a sponzorov.

AkTuáLny PArTnerI oBčIAnSkÉHo ZDruženIA LABoreCká MTB

SponzoRI

Pozdvihnúť povedomie o cyklistike a behu v našom regióne a nie len ich sledovanosť by sme 
ľahšie a vo väčšom rozsahu zvládali za pomoci získanej prostredníctvom nových partnerov.



Aktívnu činnosť v oblasti cyklistiky a behu by sme nemohli vykonávať
bez pomoci miestných samospráv

SAMoSPráVy, kTorÉ PoDPoruJÚ oBčIAnSkÉ ZDruženIe LABoreCká MTB

poDpoRA MIestneJ sAMospRávy

mesto
Humenné

obec
Lackovce

mesto
Snina

obec
Pichné


