Izvješće Predsjednika kluba o aktivnostima i radu kluba u 2019. godini
U ovom dijelu izvješća ukratko ćemo se podsjetiti organizacijskih aktivnosti kluba u 2019.
Na početku sezone organizirali smo jednu novu utrku koja je bila organizirana umjesto utrka
na Viru i u Biogradu za koje ove godine njihove općine i turističke zajednice nisu dale zeleno
svjetlo . Radi se o „Criteriumu Bibinje“ koji se održao 23.3. na kružnoj stazi poslovne zone
Lonići u suradnji sa općinom Bibinje. Pokazao se kao utrka jednostavna za organizaciju na
atraktivnoj lokaciji i nadamo se da će zaživiti.

Bibinje, (poslovna zona Lonići) 23.3.2019.
Od natjecateljskih utrka u našoj organizaciji uspješno smo organizirali jubilarnu, našu domaću
60. Veliku nagradu 1. Svibnja“ koja je ove sezone bila najbrojnija cestovna Kup utrka u
Hrvatskoj sa 86 vozača na startu svih kategorija.

Zadar, 1.5.2019.
Od ostalih natjecateljskih utrka koje su nam bile u planu rada Dalmatia Open u Ninu nije
održan zbog rekonstrukcije prilazne ceste cilju, a štafeta Musapstan zbog obilnih kiša u
studenome. Od suorganizacija već smo spomenuli da Vir i Biograd nismo imali, dok smo
Granfondu Falkensteiner pružili djelomičnu pomoć u organizaciji, no najveći dio posla sa
strane kluba odradio je Ante Radić, te smo sugerirali organizatoru da njega i službeno
angažira kao koordinatora kako bi rasteretili klub dodatnih aktivnosti što su oni i prihvatili.

Također smo savjetodavno sudjelovali i u organizaciji Granfonda Pag koji je također imao
svoje prvo izdanje ove godine. S obzirom da su se na području Zadarske županije pojavile te
dvije atraktivne utrke mi ćemo se u idućim sezonama organizacijski ograničiti na našu utrku
1.5. kako se ne bi bespotrebno gomilale utrke u i oko Zadra.
Sad prelazimo na biciklijade kojih također ima dosta i previše u županiji.
Odradili smo kao i svake godine tehničku podršku onoj najbrojnijoj „Od Branimira do
Branimira“, zatim sve 3 biciklijade za Vir, proljetnu, jesenju i božićnu te biciklijadu ZadarPaklenica. Na onoj na kojoj smo glavni organizator Zadar Knin, upriličen je i ove godine
protokolarni susret sa Predsjednicom.
Tako da je taj dio plana rada u potpunosti ispunjen.

Knin, 5.8.2019.
Od ostalih aktivnosti sudjelovali smo u realizaciji izložbe Biciklizam u Zadru koju je priredio
Državni Arhiv sredinom lipnja..

O svim ovim događajima zadarska javnost je kao i uvijek redovno informirana preko medijskih članaka te
putem web stranice www.bkzadar.hr, te facebook stranice kluba.
I u 2019. naš trener Ante Radić je angažiran i kao trener HBS-a za mlađe dobne kategorije pri HOO-u.
Što se tiče rada uprave kluba zahvalio bih se svima u Izvršnom i Nadzornom odboru kluba na njihovom
angažmanu, ove godine smo imali znatno manje sastanaka, ali to je znak da sve i dalje besprijekorno
funkcionira.
Napominjem da je ovo posljednja redovna godišnja skupština u ovom sazivu. Na proljeće nas očekuje
izborna skupština na kojoj će se birati vodstvo kluba koje će nas predstavljati do 2024-te.
Zahvaljujem svim pokroviteljima kluba, posebno firmi TČT koja nam servisira bicikle, roditeljima vozača
od kojih bih istaknuo i zahvalio se Željku Škari koji je ove sezone i licenciran kao pratitelj, te je bio na
raspolaganju kao vozač drugog auta 5 do 6 puta tijekom sezone.
U slijedeću sezonu krećemo sa uvjerljivo najvećim brojem mladih vozača u Hrvatskoj, a to je uz rezultate
koje imamo i razlog što nas je HBS ponovo izabrao za najbolji cestovni klub Hrvatske u 2019.
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