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2017 
18.2.2017 17. Motobál 

18.2.2017 jsme pořádali 17. Motobál za 

účasti 190 veselících se účastníků. 

 

 

 

4.3.2017 Volný trénink 

proběhl volný trénink za účasti 56 jezdců 

 

 

 

 

 

13.3.2017 Zahájení sezony 

zahájení sezony – předávání licencí, 

školení jezdců a doprovodů v první 

pomoci a řádech motokrosu 

 

 

 

http://motokrosmerklin.cz/?p=1668
http://motokrosmerklin.cz/?p=1674
http://motokrosmerklin.cz/?p=1676
http://motokrosmerklin.cz/wp-content/uploads/2016/03/4_3_2017-kopie.jpg
http://motokrosmerklin.cz/wp-content/uploads/2016/03/Pozvánka-–-kopie-–-kopie-maly.jpg
http://motokrosmerklin.cz/wp-content/uploads/2016/03/Pozvánka-malá.jpg
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19.3.2017 – 1. letošní závod 

Západočeského poháru 

jsme pořádali 1. závod Západočeského 

poháru Merklín, kterého se zúčastnilo 129 

závodníků v 11 kubaturách 

 

 

 

 

22.4.2017 – 2. Závod 

Západočeského poháru 
opět v Merklíně jsme pořádali 2. závod 

Západočeského poháru za účasti 124 

závodníků ve 12 kubaturách 

 

 

30. 4.2017 – Stavění Májky   

podíleli jsme se na přípravě a stavění 

Májky na Zámku v Merklíně 

 

 

27.5.2017 Dětský den 

společně s dalšími složkami obce Merklín jsme 

uspořádali Dětský den 

 

 

http://motokrosmerklin.cz/?p=1683
http://motokrosmerklin.cz/?p=1683
http://motokrosmerklin.cz/?p=1711
http://motokrosmerklin.cz/?p=1711
http://motokrosmerklin.cz/wp-content/uploads/2016/03/MX16-Merklín-plakát-.jpg
http://motokrosmerklin.cz/wp-content/uploads/2016/03/MX16-Merklín-2_2-plakát-malý-.jpg
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1.7.2017 – 3. závod 

Západočeského poháru 

jsme se organizačně podíleli na 3. závod 

Západočeského poháru Horšovský Týn, 

kterého se zúčastnilo 109 závodníků v 11 

kubaturách 

 

 

5.7.2017 – 4. závod 

Západočeského poháru 

další 4. závod Západočeského poháru se 

uskutečnil v obci Podluhy za našeho 

přispění, zúčastnilo se 144 závodníků ve 

12 kubaturách 

 

 

 

12.8.2017 Koncert kapel 

jsme připravili vyžití na jedno pozdní 

odpoledne a večer kdy jsme společně 

s dalšími složkami uspořádali koncerty kapel 

Kabát revival Plzeň a OZZY OZBOURNE 

revival Praha 

 

 

 

 

 

http://motokrosmerklin.cz/?p=1736
http://motokrosmerklin.cz/?p=1736
http://motokrosmerklin.cz/?p=1739
http://motokrosmerklin.cz/?p=1739
http://motokrosmerklin.cz/?p=1768
http://motokrosmerklin.cz/wp-content/uploads/2016/03/MX16-H-Týn-3-plakát-malý.jpg
http://motokrosmerklin.cz/wp-content/uploads/2016/03/MX16-Podluhy-4-plakát-malý.jpg
http://motokrosmerklin.cz/wp-content/uploads/2016/03/Plakát.jpg
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19.8.2017 Merklínské letní 

slavnosti 

proběhly Merklínské letní slavnosti, na 

kterých jsme se společně s dalšími 

složkami obce podíleli 

 

 

3.9.2017 9. ročník Tour de 

Merklín 

jsme se podíleli na cyklistickém terénním 

závodě Tour de Merklín kdy se jednalo o         

9. ročník tohoto závodu za účasti 73 

závodníků 

 

 

 

 

 

16.9.2017 – 5. finálový závod 

Západočeského poháru 

5. finálový závod Západočeského poháru 

se uskutečnil v Dobřanech za účasti 85 

závodníků v 11 kubaturách, jehož jsme 

se stali garanty. 

 

http://motokrosmerklin.cz/?p=1774
http://motokrosmerklin.cz/?p=1774
http://motokrosmerklin.cz/?p=1779
http://motokrosmerklin.cz/?p=1779
http://motokrosmerklin.cz/?p=1784
http://motokrosmerklin.cz/?p=1784
http://motokrosmerklin.cz/wp-content/uploads/2016/03/Plakát-2017KMD2.jpg
http://motokrosmerklin.cz/wp-content/uploads/2016/03/plakát-2017-–-kopie.jpg
http://motokrosmerklin.cz/wp-content/uploads/2016/03/MX16-Dobřany.jpg
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14.10.2017 CROSS COUNTRY ETK 
MTZ Mototechnika cup 2017 

jsme uspořádali závod CROSS COUNTRY ETK 

MTZ Mototechnika cup 2017 za účasti 143 

závodníků z toho 6 žen v 8 kategoriích nebo 

kubaturách, kdy všichni si pochvalovali náročnost 

nově postavené trati 

 

 

 

 

 

18.11.2017 Slavnostní 

vyhlášení seriálů 

Společné, slavnostní vyhlášení sezony 

2017 v Přeborovém seriálu Středních a 

Západních Čech, který se jel pod 

názvem MOTUL CUP a Pohárového 

seriálu Západočeský pohár. Po 

uspořádání tomboly bylo předáno 

13500,- Kč nemocnému Ondrovy 

Bláhovi  

 

http://motokrosmerklin.cz/?p=1882
http://motokrosmerklin.cz/?p=1882
http://motokrosmerklin.cz/wp-content/uploads/2016/03/Plakát-vyhlášení-2.jpg
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25.11.2017 1. Merklínský vánoční 

jarmark 

byl uspořádán 1.Merklínský vánoční jarmark, na 

kterém jsme se podíleli a jehož výtěžek byl taktéž 

předán Ondrovy Bláhovi 

 

 

 

 

29.12.2017 Lampionový průvod 

se konalo ukončení Lampionového průvodu 

v našem motokrosovém areálu, kde jsme připravili 

ohňostroj a oheň na opékání buřtů 

 

 

31.12.2017 Silvestrovský 

trénink  

jsme se rozloučili se sezonou 2017 

Silvestrovským tréninkem za účasti 35 

motocyklů včetně jedné sajdkáry a jedné 

čtyřkolky 

 

V roce 2017 se náš člen Karel Kozák stal mistrem světa v družstvech v kategorii 

veteránů klasiků a vícemistrem Evropy jednotlivců ve své věkové kategorii veteránů 

klasiků. 

http://motokrosmerklin.cz/?p=1897
http://motokrosmerklin.cz/?p=1897
http://motokrosmerklin.cz/?p=1906
http://motokrosmerklin.cz/?p=1908
http://motokrosmerklin.cz/?p=1908
http://motokrosmerklin.cz/wp-content/uploads/2016/03/22309111_1491912810906340_5272424142841761906_n.jpg
http://motokrosmerklin.cz/wp-content/uploads/2016/03/Lampionák-2017.jpg
http://motokrosmerklin.cz/wp-content/uploads/2016/03/Silvestr-2018-kopie.jpg

