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IV. ETAPA 6. 5. 2012, 10.00 h – 14.40 h
STARÁ BYSTRICA Lutiše – Teplička nad Váhom

– Rajec – Malé Lednice – Dohňany LAZY POD MAKYTOU (Kohútka) 

I. ETAPA 3. 5. 2012, 12.00 h – 15.00 h
  Żabno – Wierzchosławice – Zakliczyn 

– Jastrzębia – Ciężkowice – RygliceRADŁÓW (Rynek) TUCHÓW (Rynek)

PROLÓG 2. 5. 2012, 17.00 h
 TARNÓW (Miasteczko Gazownicze, ul. Bandrowskiego)

II. ETAPA 4. 5. 2012, 12.20 h – 15.30 h
 NIEDZICA Zapora

Łapsze Niżne- Falsztyn – Przełęcz Trybska 
– Dębno – Szafl ary – Ząb – Czarny Dunajec JABŁONKA

III. ETAPA 5. 5. 2012, 13.00 h – 16.40 h
STARÁ BYSTRICA STARA BYSTRICANová Bystrica – Brišovka – Tvrdošín – Oravský 

Podzámok – Príslop – Lokca – Brišovka

13.00 h koncert LAVAGANCE | 15.00 h koncert CHINASKI

Karpatskí kuriéri 

sú priamym poľ-

sko-slovenským 

p o k r a č o v a t e -

ľom poľsko-čes-

koslovenských 

pretekov Tarnów 

– Poprad, orga-

nizovaných od 

roku 1975 a ročník čo ročník poctivo datujúcich 

pestrú medzinárodnú účasť. Tak ako nejedno iné 

podu jatie, aj sériu Kuriérov na čas prerušili revo-

lúcie v strednej a východnej Európe poklonkujúce 

komunistický režim z týchto končín. Politicko-spo-

ločenské zmeny sa podpísali pod mnohé novinky 

u nás i v Poľsku, neodolali ani Kuriéri. Prevratmi 

poznačená súťaž sa dočkala pokračovania v cel-

kom novom ovzduší (prudká demokracia vystrieda-

la povinný socializmus) ako aj v odlišnom štátnom 

(Slovensko nahradilo Československo), oblastnom 

(z Tatier sa preteky presunuli na Považie) a miest-

nom organizátorskom zložení (mesto Poprad vyme-

nila obec Dohňany). Renesancia prebehla úspešne 

a Marek Kosicki, poľský šéf súťaže, sa úprimne teší 

z úrovne dosiahnutej v ostatných troch ročníkoch 

Kuriérov, pripravených na rôznych trasách medzi 

Tarnówom a Dohňanmi. 

SVETLÝ BOD
Obec Dohňany ležiaca medzi Váhom a hranicami 

Slovenska s Moravou, počítajúca menej než dve ti-

sícky duší, je dnes pre cyklistov ako aj pre fanú-

šikov cyklistiky dobre známy svetlý bod na mape 

Slovenska. Dohňany boli do projektu Karpatských 

kuriérov oslovené poľskými organizátormi po tom, 

ako zarezonovalo utešené napredovanie obce 

v športe na dvoch kolesách (a ako zlyhali Kosicke-

ho rokovania s mestom Poprad). „Karpatské pre-
teky kuriérov majú v Poľsku silnú tradíciu, tešia sa 
tu veľkému záujmu mladých jazdcov ako aj sta-
bilnej podpore širokej verejnosti. Som veľmi rád, 
že sme v Dohňanoch našli skvelého slovenského 

partnera pre toto dnes už legendárne podujatie. 
Obec, o ktorej sme dekádu späť ešte nepočuli, sa 
prejavila ako mimoriadne spoľahlivý organizátor, 
vďaka čomu sa aktuálne môžeme tešiť už z tre-
tieho, spoločnými silami pripraveného, ročníka 
súťaže,“ vyznal sa Kosicki. Na slovenskej strane 

je nálada podobná. „Kuriéri sú naozaj zaujímavé 
podujatie, preteky sú zapísané v kalendári UCI, 
podporujú cyklistov v náročnej, takpovediac pre-
lomovej, kategórii do 23 rokov, jazdia sa v dvoch 
krajinách. Niet dôvodu čudovať sa, že sme súhla-
sili s ponukou participovať na organizovaní akcie 
pozitívnej v toľkých smeroch,“ hovorí starosta Do-

hnian Milan Panáček. 

BITKA O ÚČASŤ 
Klišé a prvoplánový marketing velia propagovať 

každý ročník podujatia akéhokoľvek charakteru 

ako božskú akciu kolísajúcu niekde na pomedzí 

geniálnej prípravy, úchvatného programu a doko-

nalej sprievodnej zábavy. Pri zmienke o tohtoroč-

nej, míľovými krokmi sa blížiacej, súťaži Karpat-

ských kuriérov však skutočne možno vycítiť, že sa 

jedná o čosi výnimočné, o akciu novinkami sršiacu 

a na divácke špeciality štedrú. O účasť na prete-

koch sa popasovalo viac tímov, na štartovacej listi-

ne sa napokon ocitlo dvadsaťpäť cyklistických klu-

bov z dvanástich európskych krajín, od Nórska až 

po Moldavsko. Slovenské farby bude medzi nimi 

hájiť družstvo Dukly a národný tím. Limity v počte 

zúčastnených mužstiev, stanovené UCI, sú tak na-

plnené na úplné možné maximum. Okrem sto päť-

desiatich potvrdených jazdcov čaká na nevďačnej 

pozícii náhradníkov na svoju šancu niekoľko ďal-

ších významných mládežníckych klubov. O účasť 

bola bitka, o čom sa môžete presvedčiť, keď sa 

očami popasiete na zozname nominovaných tí-

mov.

ČO NÁS ČAKÁ A NEMINIE 
Karpatské preteky kuriérov sa budú konať 2. až 

6. mája 2012. Cyklistické súperenie započne 

v stredu (2. 5.) prológom v historických uličkách 

poľského Tarnówa. Vo štvrtok (3. 5.) bude súťaž 

pokračovať prvou z dvoch poľských etáp na trase 

Radlów – Tuchów dlhej 124 kilometrov. V piatok 

(4. 5.) vyrážajú cyklisti do boja na 126 kilometrov 

dlhej trati vedúcej z Niedzice do Jablonky. Štart 

aj cieľ tretej etapy, a zároveň prvej etapy na slo-

venskej strane, je naplánovaný v kysuckej obci 

Stará Bystrica. Cyklistom i fanúšikom bude po-

čas zdolávania jej 147 kilometrov dopriate vidieť 

krásy rázovitej Oravy. V nedeľu (6. 5.) sa pretekári 

postavia na štart opäť v Starej Bystrici. Z Kysúc 

sa však tento raz vydajú do Javorníkov. Posledná, 

najdlhšia, celkovo štvrtá a slovenská druhá eta-

pa, rátajúca 155 kilometrov, nájde cieľ v obci Lazy 

pod Makytou. Dojazd je naplánovaný do horského 

strediska Kohútka na hranici Slovenska a Českej 

republiky. Na svoje si tak v nedeľu prídu nielen fa-

núšikovia športu na dvoch kolesách, ale i milovní-

ci prírodných krás a krištáľovo čistého horského 

vzduchu. 

ZÁVER VO VEĽKOM ŠTÝLE 
Práve dojazd je považovaný za mimoriadne atrak-

tívnu bodku za celými pretekmi. Divákom bude 

nad hlavami lietať vrtuľník, na ceste popri nich pre-

frčí alegorické auto, stanú sa účastníkmi premiéry 

elektromobilu, pred vyhlásením výsledkov ich ucho 

poteší koncert slovenskej skupiny Lavagance, po 

ocenení najlepších jazdcov zasa vystúpenie čes-

kej kapely, pre ktorú by bolo bližšie predstavovanie 

potupou, jej hity totiž máme uložené v podvedomí 

všetci, čo sme ešte pri vedomí: Chinaski. Scenár 

pretekov bol v nejednom bode inšpirovaný Sta-

rou lady Tour de France a organizátori Kuriérov sa 

podujatie snažili pripraviť tak, aby bolo skutočne 

o všetko postarané. Bremeno na pleciach milov-

níkov cyklistiky, populárnej hudby, prírody a akč-

ne trávených víkendov predstavuje už len starosť 

jediná: užiť si poľsko-slovenský cyklistický festival 

plnými dúškami.  

Lucia Mušáková 

Preteky karpatských kuriérov. Po Okolo Slovenska jediné podujatie na našom území zapísané v prestížnom kalendári 
Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI). Súťaž zaradená do druhej kategórie, určená pre cyklistov do 23 rokov (2.2 U). 
Tento rok predstaví mimoriadne silné tímy a nadštandardné sprievodné akcie. Zoznámte sa a prijmite pozvanie.  


