
Jesenický šnek 2016 – 22. ročník regionálního cyklistického seriálu

22. ročník patřil k nejúspěšnějším v dosavadní dlouhodobé historii seriálu, což dokazují fakta viz. níže. Podařilo se udržet laťku 
úrovně soutěže hodně vysoko, na čemž mají největší zásluhu hlavně všichni pořadatelé.

Zhodnocení

Letošní ročník nabídl celkem 18 závodů – 9 pro horská kola a 9 silničních. Souběžně se závody MTB probíhal už 7. ročník soutěže 
pro nejmladší závodníky s názvem Jesenický šneček. Loni bylo závodů celkem 20. Ubyly tedy 2 závody, a to 1 silniční a 1 MTB 
závod. Opět se potvrdilo to, že čím více se dětem dá příležitostí, tím více sportovat chtějí (i přes zažitý opačný názor). Stále více se
seriál otevírá všem zájemcům, a tedy nejen dětem, ale i veteránům. Složení účastníků seriálu dokazuje, že sportovat se dá v 
každém věku. V těchto ohledech je Jesenický šnek opravdu výjimečný – závody jsou určeny pro všechny věkové kategorie a 
cyklisty všech výkonností. Startovní pole nám mládne i stárne, s trochou nadsázky se dá tvrdit, že Jesenický šnek je soutěží dětí a 
veteránů. Nejpočetnějšími skupinami v roce 2016 totiž byly děti a muži v letech 40 - 50 roků. Za seriálem udělala pěknou tečku 
závěrečná akce - „Poslední vyjížďka šneků“ při akci „Poslední kilometr sezóny“, která se konala v Jeseníku a na Rejvízu, a které se
zúčastnilo cca 160 věrných účastníků a příznivců.

Pár čísel o 22. ročníku seriálu Jesenický šnek:

 celkem na 18-ti závodech bylo vydáno 2408 startovních čísel, z toho 1015 „bajkerům“, 791 „silničářům“ a 602 dětem 
„šnečkům“

 seriálu se zúčastnilo celkem 1676 jmen

 průměrná účast na závod byla 134 závodníků

 dětského seriálu Jesenický šneček se na 9 závodech zúčastnilo 310 dětí

 průměrná účast dětí na závodech Jesenického šnečka byla historicky rekordní, a to 67!

 ze závažných zdravotních důvodů pořadatele nebyl uspořádán silniční závod Okolo Vápenné. Ovšem tento závod se 
podařilo nahradit díky pořadatelům z ACS Drak Vrbno závodem Mistrovství Vrbna, za což jim patří velké díky.

 do seriálu nebyl zařazen závod Zlatohorská časovka a Mrtvý muž 

 velmi úspěšnou premiéru v seriálu měl MTB závod Českopetrovická koolna. Tímto závodem náš seriál poprvé překročil 
hranice našeho regionu směrem na západ do Orlických hor, a tedy poprvé do Čech.

 2 MTB závody byly zároveň zařazeny v Šumperském poháru horských kol, 3 silniční závody byly součástí Moravského 
poháru a 1 silniční závod byl i součástí Slezského poháru amatérských cyklistů

Vítězové 

Blahopřeji všem úspěšným „šnekům“ a „šnečkům“.

Poděkování

Seriál by nebylo možné uspořádat v takovém rozsahu bez sponzorů, kterým touto cestou děkuji: Fitko Jeseník (generální partner),  
Partners finance, Město Jeseník, Česká unie sportu, Staprom, Internet Expert, Halen, Skyart studio, V-design, Lesy ČR, Jeseníky –
Severní Hřeben, Penzion Kovárna Horní Lipová.

Největší dík ovšem patří všem pořadatelům jednotlivých závodů a těm, kteří se starají o průběh seriálu. Je vidět, že hodiny volného
času, které pravidelně seriálu obětují, mají svůj význam. Jsou to tito: Ladislav Chmelař, Marek Chuděj, Vlastimil Mlynář, Jan 
Glombíček, Jan Machala, Jakub Vala, Karel Stržínek, Lukáš Vala, Jakub Mičunek, Marko Argirovský, Miloslav Mlynář, Marian 
Svoboda, Luděk Sanetřík, Josef Sekula, Michal Gargulák, Vítězslav Šopík, Jiří Štěpaník a Miroslav Jon.

A na závěr děkuji všem účastníkům „šnekům“ a „šnečkům“ za účast na „šnečích“ závodech a budu se na Vás všechny těšit v 
nadcházejícím již 23. ročníku.

V Jeseníku, dne 18. 11. 2016

Kamil Osladil

předseda spolku Jesenický šnek z. s.


