
 
 

 

                                                                        

Predmet: Izvješće Izbornika XC za 2014. godinu 

Kako smo se 2013. orijentirali na rad s mladima, u tom pravcu smo usmjerili rad Reprezentacije u 

sezoni 2014.  S obzirom da su u kalendaru HBS natjecanja ove godine uvrštene dvije C1(Premantura, 

Samobor), tri C2(Vodice, Požega, Sv. Martin na Muri) te jedna C3 utrka(Grožnjan) vozači su imali 

dovoljno prostora za pokazati svoju spremnost i skupljati bodove za UCI ljestvicu. Na osnovu 

postizanih rezultata izabrao sam vozače za nastup na Europskom prvenstvu u St. Wendelu u 

Njemačkoj(5.-8. lipnja). Tako su išli Milo Pilski, Paolo Rigo i Sandi Bažon. Filip Turk je iz opravdanih 

razloga propustio to natjecanje. Izdvojio bih uspjeh mladog Bažona koji je prošao kvalifikacije u XC 

eliminatoru i tako ušao u najbolja 32 vozača u Europi. Što se tiče Cross Countryja, rezultati nisu bili 

zadovoljavajući. Staza je bila brza gdje se naši nisu snašli. Pilski je ostvario 59.mjesto u Eliteu, Rigo 52. 

U23 dok je Bažon zbog tehničkog problema na samom početku utrke završio kao 71. junior. 

Planiran je odlazak na Europsko prvenstvo u MTB maratonu u Irskoj(15. lipnja) te na Svjetsko XC 

prvenstvo u Norveškoj(Hafjell, 2.-7. rujna), ali se pojavila mogućnost ostvarivanja nastupa Filipa Turka 

na Europskim olimpijskim igrama u Bakuu(Azerbajdžan) pa su financijska sredstva predviđena za 

navedene utrke preusmjerena na druge C utrke vani zbog skupljanja bodova za Igre u čemu smo 

dobili potpunu podršku predsjednika HBS-a Martina Čotara. 

Po pitanju najmlađih kategorija(U13, U15, U17) odlučio sam preskočiti Europsko prvenstvo u 

Grazu(Austija) poučen prošlogodišnjim iskustvom. Po mom mišljenju natjecanje takve zahtjevnosti u 

trajanju od 5 dana je bilo previše za njih. Zato sam ove godine odabrao manju jednodnevnu utrku u 

Austriji te smo na istu otišli u većem sastavu: Matija Trstenjak(U11, 1.mjesto), Ivan Okmažić(U11, 

2.mjesto), Luka Okmažić(U13, 4.mjesto), Lovro Posel(U13, 9.mjesto), Roko Fržop(U15, 1.mjesto), 

Timotej Kocen(U15, 2.mjesto), Karlo Brajković(U17, 3.mjesto), Ema Filipović(U17 Ž, 3.mjesto) i Marin 

Zorko(Junior, 2.mjesto). Zadovoljan sam pokazanim rezultatima, talentom i voljom na osnovu čega 

smatram da se u budućnosti, ukoliko se nastavi kvalitetan rad, s njima može ozbiljno računati. 

Kako sam već najavio, uslijedile su tri C utrke na koje smo išli kako bi naš najbolji Elite vozač Filip Turk 

dobio mogućnost sakupljanja C bodova za nastup u Bakuu. U nastojanju da hrvatski vozači osvoje 

dodatne bodove, poveli smo i Paola Rigu te Sandija Bažona. U Turskoj je 14. rujna bila C1 utrka gdje 

je Turk bio dobar, 10.; Rigo je ostvario 21.mjesto. U Grčkoj su se 27. i 28. rujna vozile dvije C2 utrke 

na kojima je Filip Turk bio 7., odnosno 5.; Rigo je prvu odustao, drugu bio 18. dok je Sandi kao Junior 

mogao nastupiti samo na drugoj utrci gdje je pobijedio i pobjednika Grčkog kupa. Ovim utrkama smo 

ujedno i ostvarili zacrtan cilj. 

Na kraju se zahvaljujem direktoru MTB-a Robertu Pjerinu Brajkoviću i predsjedniku MTB-a Luki Čanku 

koji su bili u organizaciji odlazaka na sva natjecanja. Hvala i predsjedniku HBS-a Martinu Čotaru na 

podršci kao svim klubovima koji su imali povjerenja u ovaj tim. 

 

Makarska, 05.12.2014. Nenad Okmažić, izbornik XC 
 


