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Víťazom etapy jubilejného 40. ročníka medzinárodného Karpatského preteku 

kuriérov rodák z Dohnian   

 

Dvadsiatimi ôsmimi mestami a obcami na strednom Považí včera prebicykloval pelotón 

s približne 200 súťažiacimi cyklistami. Tí v rámci medzinárodnej cyklistickej súťaže 

„Karpatský pretek kuriérov“ sedia v sedle bicykla už 6 dní. V termíne od 28. apríla 

2015 do 3. mája 2015 absolvujú 6 cyklistických etáp. Po včerajších 125 kilometroch po 

cestách Trenčianskeho kraja majú za sebou už 5. etapu. Prvé tri z nich absolvovali na 

území Poľska. V poradí 4. etapa sa uskutočnila na Slovensku na úseku Stará Bystrica – 

Bytča na sviatok práce, 1. mája. Po absolvovanívčerajšej, piatej časti pretekov, na 

cyklistov dnes čaká záverečná 6.etapa v susednom Maďarsku.  

 

Tri hodiny, 125 kilometrov 

Symbolickým zamávaním vlajkou včerajší Karpatský pretek kuriérov pred Cyklistickým 

klubom EPIC Dohňany slávnostne odštartoval predseda Trenčianskeho samosprávneho 

kraja, Jaroslav Baška. Za chladnejšieho počasia na pretekárov čakala približne 

trojhodinová etapa dlhá takmer 125 kilometrov, vedúca po trase Dohňany - Púchov – 

3 okruhy cez Lednické Rovne, Dolnú Breznicu, Lednicu, Kvašov a Horovce, ďalej po 

trase Pruské – Borčice - Nemšová – Skalka nad Váhom – Dolná Súča - Horná Súča – 

Dúbrava – Drietoma – Kostolná Záriečie – Chocholná Velčice - Adamovské Kochanovce 

– Melčice Lieskové – Ivanovce a Štvrtok nad Váhom s cieľom na Námestí slobody v 

Novom Meste nad Váhom.  

 

Medzinárodných pretekov pre jazdcov do 23 rokov sa celkovo zúčastnilo 16 krajín 

a viac ako dve desiatky súťažných tímov, z toho 2 zo Slovenska; a to Slovenský 

národný tím a tím Región Považia. Počet, ako aj poradie tímov a jazdcov sa po každej 

etape menil. „Tento rok je to vlastne už 40. jubilejný ročník Karpatského preteku kuriérov. 

V novodobej histórii ide už o 7. ročník pretekov na slovenskom území za sebou, pretože 

na určitú dobu bol pretek prerušený. Som veľmi rád, že v uplynulých rokoch sa preteky 

vždy konali na území Trenčianskeho kraja. Minimálne jedna etapa išla vždy cez 

Trenčiansky kraj. Nevynímajúc ani tento, jubilejný 40. ročník,“ povedal trenčiansky 

župan, Jaroslav Baška, ktorý nad podujatím prevzal záštitu.   
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Druhá etapa na slovenských cestách 

Celkovým víťazom piatej etapy pretekov na úseku Dohňany – Nové Mesto nad Váhom 

sa stal Slovák z Dohnian, Erik Baška, ktorý pretekal za český tím AWT Greenway 

s časom 2:43:54 h. O priečku nižšie sa umiestnil reprezentant Českej republiky 

František Sisr z tímu Dukla Praha. Na treťom mieste skončil jazdec tímu Lotto Soudal 

U23 Milan Menten. Ceny si víťazi prevzali z rúk Kataríny Miškovskej z CK EPIC 

Dohňany a trenčianskeho župana Jaroslava Bašku.   

 

„Som veľmi rád, že vyhral ten pretekár, ktorý vyhral – Erik Baška – tu v Novom Meste 

nad Váhom. Kde inde by mal vyhrať, ak nie v Trenčianskom kraji,“ neskrýval spokojnosť 

po piatej etape pretekov predseda TSK, Jaroslav Baška. Prvenstvo v tejto etape pre 

cyklistu z Dohnian znamenalo nemalý úspech. „Víťazstvo pre mňa znamená veľmi veľa. 

Vyhral som doma.“ povedal Erik Baška, ktorý sa cyklistike venuje už približne 8 rokov 

a najazdených má viac než 23-tisíc kilometrov. 

 

Hlavným organizátorom pretekov na Slovensku je v spolupráci s Malopoľským zväzom 

cyklistiky Cyklistický klub EPIC Dohňany spoločne s Trenčianskym a Žilinským 

samosprávnym krajom. „Tento rok novinkou pretekov je, že sa končia v Maďarsku za 

organizátorskej účasti maďarskej strany. Som rád, že sme aspoň druhú etapu, ktorá bola 

na slovenskom území, obhájili v našich farbách, hoci vyhral Slovák súťažiaci v českom 

tíme,“ uviedol starosta obce Dohňany, Milan Panáček. 

 

Novinka pre Nové Mesto nad Váhom 

Cyklistické preteky v Novom Meste nad Váhom tradíciu nemajú. Karpatský pretek 

kuriérov sa tak zrejme stane začiatkom novej cyklistickej histórie. Pri príležitosti 

slávnostného zavŕšenia piatej etapy Karpatských pretekov kuriérov primátor Nového 

Mesta nad Váhom, Jozef Trstenský, pozval prítomnú verejnosť na ďalšie cyklistické 

podujatie. Novomešťanov už 13. júna 2015 čaká dojazd jednej z etáp medzinárodných 

pretekov „Okolo Slovenska“.  

 

Trenčiansky samosprávny kraj v rámci podpory športu a rozvoja cyklistiky a cykloturistiky 

na území kraja finančne podporil aj tento jubilejný ročník Karpatského preteku kuriérov.  
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