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Ściganie w Małej Lidze XC
nabrało tempa. Dwa tygodnie
po inauguracyjnym etapie
w józefowie ponad 150 zawod-
ników z całej Polski spotkało się
na starcie drugiego w tym
sezonie wyścigu. Tym razem
kolarze mieli do pokonania
pętlę na otwockiej Łysej Górze

MArcin SuLigA
sport@linia.com.pl

Kolejny etap Małej Ligi XC
przywitał kolarzy piękną,
słoneczną pogodą. Idealne

warunki do ścigania zgromadziły na
starcie drugiego etapu, rozgrywa-
nego na granicy Otwocka i Kar-
czewa, ponad 150 zawodników.

Warto było jechać
W najmłodszych kategoriach najlicz-
niejsze ekipy wystawiły tradycyjnie
Warszawski Klub Kolarski, Kamyk
Radzymin oraz MSR Mrągowo. Żeby
stawić się na Łysej Górze, ich repre-
zentanci musieli przebyć ponad
200km.Alebyłowarto.Młodzikolarze
z Mazur byli jednymi z głównych ak-
torów drugiego etapu Małej Ligi XC.

Pierwszy wyścig wygrał za-
wodnik z Mrągowa Maciej Głogow-

ski. Reprezentant MSR przez długi
czas jechał na kole zwycięzcy pierw-
szego etapu w Józefowie Jana Mi-
chalczyka (WKK), ale na ostatniej
prostej wykorzystał swoje impo-
nujące warunki fizyczne i w sprinter-
skim pojedynku nie dał szans
rywalowi. – Wyścig był szybki i dy-
namiczny. Przez niemal całą trasę
jechaliśmy razem z Jankiem Mi-
chalczykiem, z którym przegrałem
na mistrzostwach Polski. On był
wtedy drugi, ja uplasowałwem się tuż
za nim. Teraz udało się mi z nim wy-
grać – mówi Głogowski. – Myślę, że
dobrze dobrałem taktykę na ten wy-
ścig. Starałem się cały czas trzymać ry-

wala i dopiero na końcu spróbować
zaatakować. To dało mi zwycięstwo,
z czego bardzo się cieszę – stwierdził
zaraz po minięciu mety zawodnik
z Mrągowa, który etap w Józefowie
zakończył na piątym miejscu.

W kolejnych wyścigach naj-
wyższe miejsca na podium zajmo-
wali kolarze reprezentujący barwy
MSR Mrągowo. W kategorii junior
młodszy triumfował Bartosz Samul,
wyprzedzając na pudle klubowego
kolegę Kacpra Taraszkiewicza,
a wśród juniorek młodszych naj-
lepsza okazała się siostra zwycięzcy
pierwszego wyścigu – Małgorzata
Głogowska.

Udany rewanż
W drugim wyścigu na wymagającej
trasie najszybszy był Mateusz
Gwiazda. O jego zwycięstwie zadecy-
dował emocjonujący finisz. Na ostat-
niej prostej zawodnik Raz Na Wozie
Brzeziny MTB Team stoczył fanta-
styczną walkę z Mateuszem Konwiń-
skim (Skan Bike Opoczno). – Gdy
wpadaliśmy razem na metę, wyda-
wało mi się, że o grubość opony
mogłem być lepszy, ale do końca nie
byłem przekonany, który z nas był
pierwszy. Musieliśmy chwilę pocze-
kać na ostateczne wyniki – stwier-
dził po finiszu Gwiazda, który
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w Józefowie był drugi, ustępując
miejsca jedynie Antoniemu Świder-
skiemu (Trezado), trzeciemu na eta-
pie w Otwocku. – Antek był ostatnio
chory i musiał przyjmować antybio-
tyki, więc to na pewno nie ułatwiło
mu ścigania. Mimo to dał z siebie
wszystko i przez długi czas musie-
liśmy wspólnie z Mateuszem Kon-
wińskim odpierać jego ataki. Potem
udało się nam trochę oderwać i zwy-
cięstwo rozstrzygnęliśmy między
sobą – dodaje Gwiazda.

W kategorii młodziczek po
drugą z rzędu złotą kasetę pewnie
zmierza Marianna Żylik. Młoda za-
wodniczka WKK znów wygrała i nic
nie wskazuje na to, by w najbliższej
przyszłości w tej kwestii miało się coś
zmienić.

Poza konkurencją
Trzecia odsłona etapu Łysa Góra na-
leżała do Daniela Pepli. Pod nieobec-
ność najgroźniejszego konkurenta
Piotra Małka zawodnik Trezado do-
jechał na metę z ponadminutową

przewagą nad rywalami. – Dwa ty-
godnie temu ze względu na defekt to
ja musiałem gonić stawkę, teraz to
samo przydarzyło się moim rywalom.
Już na pierwszym ostrym zakręcie
doszło do małej kraksy i to dało mi
ponad 200 metrów przewagi. To bar-
dzo mi pomogło, ponieważ na nie-
dzielę miałem zaplanowany drugi
start i nie chciałem przesadnie się for-
sować – zaznacza Pepla, któremu
13. numer startowy jak na razie nie
przynosi pecha, bo ma na koncie kom-
plet wygranych.– Trzynastka towarzy-
szyła mi od zawsze. W szkole często
miałem numer 13, grając w hokeja też
występowałem z 13 i nigdy nie przy-
nosiła mi ona pecha, więc kiedy nada-
rzyła się okazja, by wybrać numer,
nie zastanawiałem się – dodaje zwy-
cięzca kategorii Masters II.

Najszybszą z kobiet w tym wy-
ścigu okazała się Klaudia Czabok
(WKK). – Trasa była znakomita. Na
Mazowszu trudno o tak wymagającą
trasę, a tu praktycznie cały czas coś się
działo. Jazda w górę, jazda w dół, nie
sposób było się nudzić – podkreśla

Czabok. – Jeśli chodzi o rywalizację, to
przez długi czas trzymałyśmy się
razem z Adą Stępniewską, ale w poło-
wie trzeciej pętli udało się mi odsko-
czyć i zyskać lekką przewagę, którą sta-
rałam się utrzymać do końca – dodaje.

W trakcie dekoracji najlepszych
zawodników nazwisko Czabok było
wyczytywane dwukrotnie, bo kate-
gorię junior wygrał brat Klaudii
– Konrad. Do niego też należało naj-
szybsze okrążenie całego wyścigu.
Czabok był jednym z dwóch zawod-
ników, któremu udało się pokonać
pętlę w czasie poniżej dziewięciu
minut. Drugim z kolarzy, który
dokonał tej sztuki, był zwycięzca
czwartego wyścigu – Mateusz Rejch.
Zawodnik T-Bike.pl Racing Team
zrobił to dwukrotnie, co pozwoliło
mu cieszyć się z drugiego z rzędu eta-
powego zwycięstwa. �

WyniKi

� Kids C1
1. Michał Struzik (WKK)
2. Antoni Mrowiński (Kamyk Radzymin)
3. Maciej Rogalski (Legia)
� Kids D1
1. Liwia Michalczyk (WKK)
2. Maria Ambrożkiewicz (WKK)
3. Aleksandra Dorsz (Kamyk Radzymin)
� Kids C2
1. Maciej Głogowski (MSR Mrągowo)
2. Jan Michalczyk (WKK)
3. Antoni Stankiewicz (MSR Mrągowo)
� Kids D2
1. Hanna Mazurkiewicz (WKK)
2. Marcelina Świderska (trezado)
3. Weronika Skrzyńska (Logo Service
Stryków)
�Młodzik
1. Mateusz Gwiazda (Raz na Wozie)
2. Mateusz Konwiński (Skan Bike)
3. Antoni Świderski (trezado)
�Młodziczka
1. Marianna Żylik (WKK)
� Juniorka młodsza
1. Małgorzata Głogowska (MSR
Mrągowo)
� Junior młodszy
1. Bartosz Samul (MSR Mrągowo)
2. Kacper taraszkiewicz (MSR Mrągowo)
3. Jan Ambrożkiewicz (WKK)
�Masters ii
1. Daniel Pepla (trezado)
2. Piotr Gajewski (Movlink team)
3. Mateusz Chojecki (Ośka W-wa)
�Masters iii
1. Jarosław Mitas (Klinika Rowerów)
2. Piotr Dziedzic (Raz na Wozie)
3. Grzegorz Kuligowski (trybik)
�Masters iV
1. Krzysztof Mrożewski (MYBiKE.PL)
2. tomasz Kuczewski (trezado)
3. Krzysztof Jeziorski (SMCt Jeziorski)
� Ladies
1. Urszula Luboińska (trezado)
2. Justyna tarnowska (GO Sport AK Sped)
3. Zofia Czyż (iBOX team)
� Elita kobiet
1. Klaudia Czabok (WKK)
2. Adrianna Stępniewska (Skan Bike)
3. Klaudia Cichacka (Baran Cycling team)
� Junior
1. Konrad Czabok (WKK)
2. Michał Lachowicz (WKK)
3. Piotr Jeziorski (WKK)
�Masters i
1. Artur Mioduszewski (trezado)
2. Jacek Rządca (trezado)
3. Kamil Karwat (Świat Rowerów
Merida)
� Elita mężczyzn
1. Mateusz Rejch (t-Bike.pl)
2. Michał Cąpała (RMF FM HEG)
3. Łukasz Woźnica (trezado)

BędziE ciEKAWiE!
Etap na Łysej Górze był jednym z dwóch
zaplanowanych na kwiecień wyścigów.
Już w najbliższą sobotę, 21 kwietnia
odbędzie się następny przystanek tego-
rocznego cyklu. Kolejny etap Małej Ligi
XC zostanie rozegrany na Górze Sobo-
tów w Wiązownie i jak podkreślają
organizatorzy, będzie to jeden z najcie-
kawszych wyścigów sezonu. Kilka
ostrych podjazdów powinno być praw-
dziwym poligonem sprawdzającym dla
zawodników. Elektroniczne zapisy do
etapu w Wiązownie już wystartowały
i można ich dokonać poprzez oficjalną
stronę cyklu malaligaxc.pl. Będzie
można zgłosić się również w dniu wy-
ścigu w biurze zawodów, które jak
zwykle będzie otwarte od godziny 9.


