eSeNBáci o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014
Úvod:
Jesenický sportovní klub eSeNBáci byl založen v prosinci 2005. Právní způsobilost získal
4.9.2007 registrací na Ministerstvu vnitra ČR jako občanské sdružení. Zabýváme se zejména
cyklistikou na horských kolech (MTB), dříve to byl snowboarding (SNB) - odtud i název
eSeNBáci. Někteří z našich členů provozují nebo mají zkušenosti i s jinými adrenalinovými
sporty jako paragliding, jachting či horolezectví. Horská kola a snowboarding nás však pojí
nejvíce dohromady.
V roce 2007 jsme začali provozovat MTB (horská kola) na soutěžní úrovni a zúčastnili se
několika závodů horských kol v našem regionu. Od té doby jsme se zaměřili především na
seriál cyklistických závodů Jesenický šnek a doplňkově i na seriál MTB maratonů Kolo pro
život.
V současné době evidujeme celkově 52 členů, z čehož je 21 členů ve věku do 18let a 31 členů
dospělých.
Činnost v roce 2014:
V průběhu začátku roku 2014 v zimě se náš klub soustředil především na přípravu,
organizovanými tréninky jsme prošli až do doby prvních závodů. Náš cíl v této sezóně byl
jediný, zvítězit po 7dmi letech v soutěži nadregionálního významu Jesenický šnek 2014.
Jesenický šnek je seriál cyklistických závodů, přičemž účast v roce 2014 byla rekordní,
s celkovým počtem 2081 startujících ve 14 závodech.

Náš cíl se vyplnil!
Z celkových 112 startující teamů se v soutěži horských kol náš klub eSeNBáci probojoval na
první místo, což je náš dosud nejlepší výsledek. Zároveň se v soutěži Jesenický šneček 2014,
což je soutěž pro děti a mládež, podařilo vybojovat rovněž 1.místo. Co dodat více? Vítězství
chutná sladce a budeme bojovat o udržení pro rok 2015.

Foto: vítězné poháry v družstvech mládeže, dospělých, putovní pohár a individuální ocenění

Členové našeho sportovního klubu se kromě velké řady individuálních trofejí v celkovém
hodnocení umístili následovně:

Jesenický šneček 2014 (do 12let):
Malé žačky - 2. Ema Cenková, 3. Karolína Hoczová
Mladší žačky - 2. Lucka Nováčková, 3. Monika Nováčková
Předžáci - 2. Tomáš Cenek
Mladší žáci - 2. Jirka Pučok

Jesenický šnek 2014 MTB:
Starší žačky - 1. Hela Nováčková
Ženy B - 2. Zuzana Oravcová
Muži E - 3. Josef Grepl
Muži C - 2. Jakub Černoch
Muži A - 2. Ondřej Knotek

Jesenický šnek 2014 silnice:
Muži A - 1. Ondřej Knotek

Jesenický sportovní klub eSeNBáci děkuje všem podporovatelům a příznivcům, zvláště firmě
Staprom CZ, spol. s r.o. a Mount SH, s.r.o.. Vedení klubu se zavazuje, že bude i nadále
vytvářet podmínky pro jeho bezproblémové fungování.

V Jeseníku dne 5.1.2015

Tomáš Neuwirth, prezident klubu

