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Trenčín, 5. jún 2017 
Dohňany privítali prvý ročník Škoda Trophy maratón 

V sobotu 3. júna 2017 sa v Dohňanoch konal prvý ročník Škoda Trophy maratónu.   

Účastníci cyklomaratónu si mohli vybrať z troch tratí. Prvá odštartovala o 10. hodine, bola 

to 55-km trať. Druhou bola M-trať, ktorá merala 40 km. Jedným z tých, ktorí sa rozhodli 

pre túto trať, bol aj trenčiansky župan Jaroslav Baška, pod ktorého záštitou sa podujatie 

konalo. „Chcem poďakovať chalanom, ktorí trať tvorili, pretože sú tu naozaj zaujímavé 

technické pasáže. Som rád, že v horúčave bola väčšia časť trate skrytá pred slnkom 

a bola v lese,“ uviedol na margo jednej z tratí. Poslednou bola 16-km trať. Spolu si 

cyklisti zmerali sily v 19 kategóriách. Súbežne s prvým ročníkom Škoda Trophy maratónu 

sa v Dohňanoch konala aj Detská považská cykloliga. 

V areáli CK EPIC Dohňany bolo pre návštevníkov pripravených množstvo atrakcií. Deti si 

mohli vyskúšať adrenalínovú trať s prekážkami, detské dopravné ihrisko či skákací hrad. 

Svoje umenie predviedol v areáli CK EPIC Dohňany aj Ján Kočiš, ktorý svojimi 

skákacími kúskami zaujal mnohých návštevníkov cyklomaratónu. Celým dňom aj 

záverečným vyhodnotením sprevádzal moderátor Tomaggio. Po ňom sa k slovu dostala 

tombola, v ktorej sa 55 cien, ktoré venovali sponzori, ušlo iba niektorým z viac ako 600 

registrovaných účastníkov. Večer bol pre nich pripravený aj hudobný festival, v rámci 

ktorého vystúpil Tomáš Bezdeda, skupiny Desmod, Lavagance, AYA a Starmaniou.   

Za Úrad TSK sa okrem predsedu TSK cyklomaratónu zúčastnil aj podpredseda TSK 

Richard Takáč či napr.  cyklokoordinátor TSK Radko Hladký. 

Škoda Dohňany – Púchov Trophy maratón bola jednou z etáp Škoda Bike Open Tour 

2017. Podujatie bolo finančne podporené z dotačného systému TSK.    

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Barbora Jánošková, Odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK, 

barbora.janoskova@tsk.sk, tel.: +421/ 32/ 65 55 910, mobil +421/ 901/ 918/ 146      

 

mailto:barbora.janoskova@tsk.sk

