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Po blisko miesiącu przerwy
kolarze znów stanęli na starcie
kolejnego etapu Małej ligi Xc.
Miejscem jedynej majowej
konfrontacji okazały się tereny
podcelestynowskiego lasku

MarciN suliga
sport@linia.com.pl

Okres komunijny sprawił, że
czwarty etap Małej Ligi XC
pod względem frekwencji

okazał się najmniej obsadzonym ze
wszystkich dotychczas rozegranych.
Na starcie pojawiło się niewiele
ponad 100 uczestników. Nieco gor-
sza frekwencja nie wpłynęła jednak
na emocje na trasie. Debiutująca
w kalendarzu całego cyklu trasa
w Lasku okazała się wymagająca i za-
skakująca. Respekt budził zwłaszcza
spektakularny zeskok przed metą.

Jak nigdzie indziej
Najmłodsi nie mogli przetestować
zeskoku podczas swojego wyścigu.
Dla nich organizatorzy przygotowali
nieco łatwiejszą trasę. Najszybciej
– co nie było dużym zaskoczeniem
– poradził sobie z nią Jan Michal-
czyk. Młody kolarz WKK wpadł na
metę z dużą przewagą nad rywalami
i umocnił się na prowadzeniu w kla-

syfikacji generalnej. Michalczyk był
pierwszy w trzech etapach z czterech
rozegranych wyścigów. Tylko pod-
czas rywalizacji na Łysej Górze mu-
siał uznać wyższość Macieja
Głogowskiego (MSR Mrągowo),
który w Lasku był dopiero czwarty.
– Trasa w Otwocku nie była do
końca dla mnie. Była płaska i szybka,
a ja zdecydowanie wolę techniczne
trasy takie jak ta tutaj – mówił na
mecie Michalczyk. – Dziś było dużo
piachu, dużo mocnych podjazdów,
ale nadrabialiśmy na zjazdach
i chyba dlatego tak szybko pokony-
waliśmy rundy – stwierdził zwy-
cięzca pierwszego wyścigu.

Pod nieobecność swoich naj-
groźniejszych przeciwników kolarze
WKK zdominowali rywalizację
wśród dzieci. Z 11 rozdanych medali
aż dziewięć trafiło do zawodników
klubu z Warszawy. – Mieliśmy
możliwość, żeby wystartować
w innym wyścigu, ale trasy i atmo-
sfera Małej Ligi są na tyle świetne, że
woleliśmy przyjechać tutaj – komple-
mentuje organizatorów Michalczyk.

Udany powrót
Drugi wyścig również należał do ko-
larzy jeżdżących w niebiesko-białych
koszulkach. Pod nieobecność Anto-
niego Świderskiego (Trezado) i Ma-
teusza Gwiazdy (Raz na Wozie)
po wygraną sięgnął mieszkaniec

� Kolarstwo MTB: lasek zadebiutował w kalendarzu Małej ligi Xc
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Otwocka Mateusz Szyszko. Kolarz
WKK szybko osiągnął znaczną prze-
wagę nad resztą stawki i pewnie do-
wiózł ją do mety. – Nie brałem
udziału w ostatnich wyścigach ze
względu na starty w Pucharze Polski,
ale wróciłem i od razu udało się wy-
grać. Trochę szkoda, że zabrakło
Antka i Mateusza, bo wyścig byłby
jeszcze ciekawszy i bardziej emocjo-
nujący – przyznaje Szyszko. – Dobrze,
że dziś niemal cała trasa była popro-
wadzona w lesie i nie musieliśmy
dodatkowo zmagać się z mocno
świecącym słońcem. Trasa była bar-
dzo wymagająca, a jej ukoronowanie
stanowił drop umieszczony na
wzniesieniu przed metą. Lubię takie
przeszkody, dlatego nie mogłem nie
skorzystać z okazji, aby z niego po-
skakać – mówi zawodnik z Otwocka.

Po 11 złoty medal Małej Ligi
XC sięgnęła klubowa koleżanka
Szyszki – walcząca w kategorii młod-
ziczek Marianna Żylik.

Drugie złoto
Absencję Piotra Małka (Mała Liga
Ibox Team) oraz dominującego od
początku sezonu Daniela Pepli (Tre-
zado) wykorzystał w trzecim wyścigu
Adam Ostrowski. Zawodnik AdiOs-
try, który do tej pory cieszył się z jed-
nego etapowego zwycięstwa w Małej
Lidze XC, dotarł do mety z ponad-
półtoraminutową przewagą nad dru-
gim Bartoszem Struzikiem (Bike
Concept). Trzeci linię mety przekro-
czył najlepszy wśród juniorów młod-
szych Bartosz Samul (MSR Mrągowo)

O miano najszybszej kobiety
w trzecim wyścigu zaciętą walkę sto-
czyły Marta Bazańska (rafbike.pl)
i Justyna Tarnowska (GO Sport AK
Sped Team). Emocjonującą rywali-
zację na przedostatnim okrążeniu
zakłócił defekt roweru Tarnowskiej.
– Na trzecim kółku, kiedy już udało
mi się minąć rywalkę, spadł mi łań-
cuch i jej przewaga zrobiła się na tyle
duża, że nie zdołałam jako pierwsza

z kobiet dojechać do mety. Na
szczęście obie wygrałyśmy swoje ka-
tegorie – relacjonuje Tarnowska.
– Dziś trzeba było dużo popracować
kierownicą, żeby nie popełnić błędu.
Do tego było sporo podjazdów, na
których można było porządnie się
zmęczyć. Na końcu czekał efektowny
drop, ale nie skusiłam się na skok.
Czułam respekt przed tą przeszkodą,
dlatego wolałam jechać dłuższym, ale
nieco łatwiejszym odcinkiem – do-
daje zawodniczka z Wiązowny.

Nie ma mocnych
Fenomenalną dyspozycją od po-
czątku sezonu zachwyca Mateusz
Rejch. Lider elity mężczyzn odniósł
w Lasku czwarte z rzędu zwycięstwo.
Przez dwa okrążenia „na kole” za-
wodnika T-Bike utrzymywał się Mi-
chał Cąpała (RMF FM), ale z każdą
następną rundą przewaga Rejcha
rosła, dzięki czemu mógł on z dużym
spokojem minąć linię mety. �

WyNIKI
� Kids c1
1. Michał Struzik (WKK)
2. Antoni Mrowiński (Kamyk Radzymin)
3. Maciej Żeszczyński (WKK)
� Kids D1
1. Maria Ambrożkiewicz (WKK)
2. Liwia Michalczyk (WKK)
� Kids c2
1. Jan Michalczyk (WKK)
2. Stefan Mandes (WKK)
3. Aleksander Struzik (WKK)
� Kids D2
1. Hanna Mazurkiewicz (WKK)
2. Klara Mandes (WKK)
3. Weronika Skrzyńska (Logo Stryków)
�Młodzik
1. Mateusz Szyszko (WKK)
2. Maciej Jarosławski (WKK)
3. Nikodem Lewakowski (MSR Mrągowo)
�Młodziczka
1. Marianna Żylik (WKK)
� Juniorka młodsza
1. Małgorzata Głogowska
(MSR Mrągowo)
� Junior młodszy
1. Bartosz Samul (MSR Mrągowo)
2. Jan Ambrożkiewicz (WKK)
3. Kacper Taraszkiewicz (MSR Mrągowo)
� Junior
1. Miłosz Ośko (WKK)
2. Michał Lachowicz (WKK)
3. Marcel Sobczyk (Infokolarz)
� Ladies
1. Justyna Tarnowska (GO Sport)
2. Magdalena Kosko (McP Bike)
3. Aleksandra Wójcik (WGR Team)
� elita kobiety
1. Marta Bazańska (Rafbike.pl)
2. Klaudia cichecka (Baran cycling)
3. Izabela Macutkiewicz (Trezado)
� elita mężczyźni
1. Mateusz Rejch (T-Bike.pl)
2. Michał cąpała (RMF FM)
3. Błażej Jakóbowski (WGR Team)
�Masters I
1. Łukasz Gukiewicz (Absolute Bike)
2. Jacek Rządca (Trezado)
3. Łukasz Bielecki (Absolute Bike)
�Masters II
1. Adam Ostrowski (AdiOstry)
2. Bartosz Struzik (Bike concept)
3. Bartłomiej Lewandowski (Bike Store)
�Masters III
1. Piotr Dziedzic (Raz Na Wozie)
2. Jarosław Mitas (Klinika Rowerów)
3. Tomasz Kuchniewski (MyBike.pl)
�Masters IV
1. Sławomir Wysocki (Patent Team)
2. Tomasz Kuczewski (Trezado)

sPort 59liNia otwocKa 28 MAJA – 3 cZeRWcA 2018

KolejNy deBiutaNt
9 czerwca Mała Liga Xc osiągnie
półmetek sezonu. Piąty wyścig obec-
nego cyklu zostanie rozegrany
w Wólce Mlądzkiej. W tej części
Otwocka Mała Liga Xc zawita, podob-
nie jak teraz do Lasku, po raz pierwszy.
Trasa będzie dla wszystkich zawodni-
ków niespodzianką, którą organizatorzy
na pewno będą chcieli jeszcze uatrak-
cyjnić. Podobnie jak we wszystkich
dotychczasowych etapach wielkie
ściganie rozpocznie się o godz. 10
od rywalizacji najmłodszych kategorii.


