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 Záverečná správa projektu 
 SOKOLSKÝ CYKLOROK 

 2022 
 (s podporou Mesta Trenčín) 

 V  dňoch  od  1.4.  do  30.9.2022  sa  uskutočnil  2.ročník  SOKOLSKÉHO  CYKLOROKA, 
 ktorým  sme  nadviazali  na  úspešný  minulý  ročník.  Cyklo-aktivity  boli  individuálne,  každý  sa 
 mohol  zapojiť  podľa  svojich  schopností  a  voľného  času.  Podmienkou  bolo  zaznamenávať  si 
 cyklovýlety  do  aplikácie  STRAVA  ®  ,  aby  bolo  možné  tieto  aktivity  evidovať  a  vytvárať 
 priebežné  i  celkové  poradie  v  jednotlivých  kategóriách.  Kvôli  automatickej  evidencii  bola 
 vytvorená  interná  aplikácia  na  našej  doméne  cyklorok.sokoltrencin.sk  (autori  Viktor  a  Ondrej 
 Malíkovci),  v  ktorej  sa  prehľadne  zobrazovali  všetky  potrebné  údaje.  Autorom  veľmi 
 ďakujeme. 

 Projektu  sa  zúčastnilo  12  ľudí  -  4  ženy  a  8  mužov.  Za  Jednotu  SOKOL  Trenčín  to  boli: 
 Kállay  Soňa,  Pádivá  Ivana,  Malíková  Renáta,  Sokolová  Barbora,  Gašparetz  Juraj 
 (organizátor),  Malík  Peter  (organizátor),  Almáši  Peter,  Kállay  Juraj,  Malík  Viktor,  Janto  Ivan  a 
 za  Jednotu  SOKOL  Tr.  Stankovce  to  boli:  Záhumenský  Martin  a  Žiaček  Peter.  Mnoho 
 cyklo-výletov  s  nami  absolvovali  aj  ďalší  členovia  našej  Jednoty,  ale  bez  aktívneho  zapojenia 
 do projektu. 

 V rámci projektu boli vyhlásené aj jednotlivé kategórie, z ktorých vzišli títo víťazi: 

 Kategória  Ženy  Muži 

 Najviac najazdených 
 kilometrov 

 Kállay Soňa 
 6 755,3 km 

 Záhumenský Martin 
 2 082,1 km 

 Najviac najazdených 
 výškových metrov 

 Kállay Soňa 
 73 513 m 

 Malík Peter 
 28 244 m 

 Najviac výjazdov nad 30 km  Kállay Soňa 
 96 výjazdov 

 Almáši Peter 
 42 výjazdov 

 Najdlhší jednodňový výjazd  Kállay Soňa 
 122,8 km 

 Gašparetz Juraj 
 130,9 km 

 Za  7  mesiacov  trvania  projektu  sa  podarilo  dosiahnuť  pozoruhodné  sumárne 
 výsledky. Tu sú niektoré z nich: 

 ●  546  je celkový počet cyklo jázd 
 ●  19 359 km  je celkový počet najazdených km 



 ●  218 485 m  je celkový počet najazdených výškových metrov 
 ●  990  je celkový počet hodín, ktoré sme strávili na  bicykloch v pohybe 
 ●  19,6 km/h  je priemerná rýchlosť 

 Naviac  sa  podarilo  splniť  aj  špeciálnu  výzvu,  ktorou  bolo  absolvovanie  Gerlachingu  . 
 Jedná  sa  o  cyklo  výjazd,  počas  ktorého  účastník  nastúpa  min.  2  655  výškových  metrov 
 (výška  Gerlachovského  štítu).  Pokus  sa  musí  uskutočniť  v  rámci  jedného  dňa  a  na  jednom 
 kopci. 

 Peter  Malík,  Juraj  Gašparetz  a  Viktor  Malík  zvládli  4-krát  vyšlapať  na  vrch  Inovec, 
 pričom nastúpali  2 838 m  , najazdili 79,9 km a zabralo  im to 6:06 hod. 

 Foto z niektorých spoločných výletov: 

 V Trenčíne, 27.11.2022  Spracoval: Peter Malík 


