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Na Górze Sobotów 
w Wiązownie odbył się trzeci 
w tym sezonie etap 
Małej Ligi XC. Niezwykle 
wymagająca trasa 
–  jak zgodnie przyznają 
organizatorzy najtrudniejsza 
w całym cyklu – nie rozczarowała.
Królem wyścigu 
po raz trzeci z rzędu 
został Mateusz Rejch 

To była bez wątpienia jedna 
z najlepszych i zarazem naj-
trudniejszych eliminacji w tym

cyklu Małej Ligi XC. Wymagająca,
naszpikowana sztywnymi podjaz-
dami, technicznymi singlami oraz
hopami trasa już w ubiegłym roku
dała w kość niejednemu zawodni-
kowi. Mimo to kolarze chętnie tu
przyjeżdżają, bo zrobić dobry wy-
ścig XC na Mazowszu nie jest

łatwo, a bardzo dobry to już praw-
dziwe wyzwanie, dlatego słowa
uznania dla organizatorów nie były
przypadkowe. 

Czas rewanżu
Jak zawsze etap był podzielony na
cztery wyścigi. Jako pierwsi na specjal-
nie skróconą trasę ruszyli najmłodsi.
Ten start był szczególnie ważny dla
Jana Michalczyka, który dwa tygodnie
temu przegrał na ostatniej prostej 
z Maciejem Głogowskim (MSR
Mrągowo). Młody kolarz WKK liczył
w Wiązownie na szybki rewanż  i do-
czekał się go. Michalczyk dojechał na
metę jako pierwszy ze sporą przewagą
nad najgroźniejszym konkurentem.
Pierwsze miejsce wśród dziewcząt
również zajęła reprezentantka WKK 
– Hanna Mazurkiewicz, która mocno
zdystansowała rywalki. 

– Walka między drużynami 
w najmłodszych kategoriach jest na-
prawdę zacięta, dlatego bardzo się

cieszę, że udało się nam zająć tyle
miejsc na podium – stwierdziła po
wyścigu Mazurkiewicz. – Dziś 
o mojej wygranej zadecydował
przede wszystkim dobry start. Udało
się mocno ruszyć i już na początku
odskoczyć rywalkom. Potem sku-
piłam się na tym, aby utrzymać odpo-
wiednie tempo, nie oglądając się na
koleżanki, które mnie goniły – mówi
zawodniczka WKK, dla której było to
drugie zwycięstwo z rzędu. 

Pęknięty łańcuch
W drugim wyścigu na dwóch
pełnych pętlach pech dosięgnął Ma-
teusza Konwińskiego. Zawodnik
Skan Bike już na pierwszych metrach
zyskał dużą przewagę nad goniącym
go Antonim Świderskim (Trezado),
ale po jednym ze skoków na hopie
pękł mu łańcuch i nie był w stanie
kontynuować jazdy. Świderski mógł
w spokojnym tempem dojechać na
metę jako pierwszy. 

��Kolarstwo MTB: Drugi kwietniowy etap Małej Ligi XC przeszedł do historii

Niezwykła góra 
LASeK WItA!
Kolejny etap Małej Ligi XC 
odbędzie się 19 maja. Na zawodników
będzie czekać pierwszy z nowych,
całkowicie premierowych etapów 
w podcelestynowskim Lasku. 
– Rekonesans już za nami i chyba
mamy wstępną koncepcję tego, 
jak będzie wyglądała trasa. 
Z uwagi na bardzo piaszczyste 
podłoże, jakie tam występuje, 
to będzie coś innego niż dotychczas 
– mówi Maciej Mycielski. 
– Trasa będzie usiana podjazdami, 
choć chcemy ułożyć ją tak, 
aby była dostępna dla wszystkich 
kolarzy, również tych, którzy dopiero
zaczynają przygodę w wyścigach 
– dodaje jeden z organizatorów
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W tym samym wyścigu swoją
dominację potwierdziła Marianna
Żylik (WKK), która dotychczas nie
doznała porażki podczas startów 
w Małej Lidze XC. – To nie jest tak,
że stając na starcie, zawsze jestem
pewna wygranej. Przegrać można na
każdych zawodach, taki jest sport.
Rywalki mogą być mocniejsze, może
im lepiej odpowiadać trasa i wtedy to
one będą cieszyć się z wygranej 
– przyznaje Żylik. – Na razie jednak
na trasach Małej Ligi XC czuję się
dobrze. Nie jest łatwo w okolicach
Warszawy zrobić dobrą trasę, a tu za-
wsze wszystko jest świetnie przygo-
towane i panuje świetna atmosfera.
Może to też pomaga mi wygrywać 
– mówi zawodniczka startująca ze
starszymi rywalkami. Na Górze So-
botów Żylik próbowała zdetronizo-
wać Maria Chrzanowska (Trezado),
ale na pierwszym okrążeniu zaliczyła
upadek i zawodniczka WKK przejęła
kontrolę nad wyścigiem. 

Studzenie zapędów
Mnóstwo emocji przyniosła trzecia
odsłona sobotniego etapu. Po jednym
wyścigu przerwy znów zmierzyli się
Daniel Pepla i Piotr Małek. Ich epicka
rywalizacji może być jednym z najcie-
kawszych wydarzeń tegorocznego
cyklu. – Daniel jest mocnym zawod-
nikiem i trudno go objechać. Dziś
znów się nie udało, ale wierzę, że 
w końcu nadejdzie mój dzień i wresz-

cie uda się go pokonać – stwierdził
drugi na mecie Małek.

Jednym z bohaterów tego wy-
ścigu był piąty w klasyfikacji general-
nej, ale pierwszy wśród juniorów

młodszych Bartosz Samul. Kolarz
MSR Mrągowo był bardzo blisko
najlepszej trójki, ale jego zapędy stu-
dził w trakcie jazdy trener. – Czułem
się bardzo dobrze i nawet próbo-
wałem podkręcić tempo, ale jutro
mam jeszcze jeden wyścig i trenerzy
starali się mnie nieco hamować,
żebym się nie wyeksploatował 
– mówi Samul. – Nie powiem, trochę
mnie korciło, żeby podgonić
czołówkę mastersów. Może gdyby
nie wyjazd do Ciechanowa, spróbo-
wałbym mocniej nacisnąć na pedały
– dodaje Samul. 

Król przed Królem 
Ostatni wyścig, tak jak poprzednio 
w Józefowie i Otwocku, wygrał Ma-
teusz Rejch. Zawodnik T-Bike.pl
ponownie zdominował rywalizację,
nie dając najmniejszych szans kon-
kurentom. – Start tutaj traktuję jako
formę przygotowań do zasadniczej
części sezonu, która już coraz bliżej.
Planuję wystartować w Bike Ad-
venture, który ma kategorię UCI,
oraz na mistrzostwach Polski. Wy-
stępy w Małej Lidze są więc dobrym
przetarciem, zwłaszcza, że wszyst-
kie wyścigi – a ten szczególnie – są
robione z pomysłem. Płynne poko-
nanie pętli wymagało sporych
umiejętności – przyznaje Rejch,
który na metę przyjechał z ponad
minutową przewagą nad Pawłem
Królem (WKK).  �

WyNIKI

�Kids C1
Michał Struzik (WKK)
Antoni Mrowiński (Kamyk Radzymin)
Mikołaj Pożyczka (Radom)
�Kids D1
Maria Ambrożkiewicz (WKK)
Liwia Michalczyk (WKK)
Antonia Żylik (WKK)
�Kids C2
Jan Michalczyk (WKK)
Maciej Głogowski (MSR Mrągowo)
Aleksander Struzik (WKK)
�Kids D2
Hanna Mazurkiewicz (WKK)
Nikola Gliniecka (SKK Sokół)
Weronika Skrzyńska (Logo Service) 
�Młodzik 
Antoni Świderski (Trezado)
Maciej Jarosławski (WKK)
Filip Surdyk (Kamyk Radzymin)
�Młodziczka 
Marianna Żylik (WKK)
Maria Chrzanowska (Trezado)
Łucja Wierzbicka (Triathlon Siedlce)
� junior młodszy 
Bartosz Samul (MSR Mrągowo)
Patryk Rzepecki (WKK)
Kacper Taraszkiewicz (MSR Mrągowo)
�Masters I
Jacek Rządca (Trezado)
Kamil Karwat (Świat Rowerów)
Arkadiusz Oleszkiewicz (Cozmobike)
�Masters II
Daniel Pepla (Trezado)
Piotr Małek (Ibox Mała Liga)
Adam Ostrowski (AdiOstry Team)
�Masters III
Jarosław Mitas (Klinika Rowerów)
Tomasz Kuchniewski (MyBike)
Valeriy Burlyay (OniBikes)
�Masters IV
Krzysztof Mrożewski (MyBike)
Sławomir Wysocki (Patent Team)
Tomasz Kuczewski (Trezado)
� elita kobiet
Marta Bazańska (RafBike)
Izabela Macutkiewicz (Trezado)
� Ladies
Urszula Luboińska (Trezado)
Anna Pietkiewicz (MTB Suwałki)
Zofia Czyż (Ibox Mała Liga)
� junior 
Michał Lachowicz (WKK)
Marcel Sobczyk (Infokolarz)
Jan Kamela (WKK)
� elita mężczyzn
Mateusz Rejch (T-Bike.pl)
Paweł Król (WKK)
Michał Cąpała (RMF FM)
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