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 Kolarstwo MTB: Udany sezon dla lokalnych zawodników

fot. Marcin Suliga

Leśna rozgrywka
 OLSP

Łosie na końcu

Ubiegłoroczni mistrzowie próbowali przerwać serię porażek.
Obrońcy tytułu przegrywali do
przerwy z Just 6 0:5, ale w drugiej
połowie zabrali się do odrabiania
strat. – W pewnym momencie
zrobiło się gorąco. Rywale zaczęli
coraz mocniej naciskać, a my
całkowicie się pogubiliśmy.
Nasza przewaga z pięciu bramek
stopniała do jednej – mówi
bramkarz Just 6 Marek Wawrzynowski. Przy stanie 6:5 bramkę,
która przesądziła o wyniku,
zdobył Maciej Piłat.
Wciąż z jednym punktem
na końcu tabeli plasują się Łosie.
Zespół Krzysztofa Bieleckiego
przegrał po raz szósty w tym
sezonie. Jego pogromcami okazali się gracze Wybrzeża Klatki
Schodowej, którzy wygrali 6:3.
– Mamy praktycznie nowy zespół. Kilku naszych weteranów
odeszło, a ich miejsce zajęli nowi
gracze. Na razie musimy się
poznać i dotrzeć, ale myślę, że
będzie dobrze – mówi Bielecki.
– Mimo tylko jednego zdobytego punktu nie panikujemy.
Patrząc na terminarz, graliśmy
praktycznie z samą czołówką,
więc teraz powinno być trochę
łatwiej. Myślę, że wkrótce zaczniemy punktować i wyrwiemy
się z dna tabeli. Jestem dobrej
myśli – dodaje kapitan Łosi. MS
Wyniki 6. kolejki:
 Albatrosy – Valcom
 Wybrzeże – Łosie
 Wuwuzele – Just 6
 Nie Do Zera – Drink Team
 FBi – Michotnia
 Świdermajer – TS Batory

6:3
6:3
5:7
3:4
9:1
1:8

zdjęcia: Marcin Suliga

nie zmienia się sytuacja na dwóch
końcach tabeli. na prowadzeniu
wciąż FBi, a na końcu Łosie. Swojego
położenia nie poprawiają również
mistrzowie, czyli ekipa Wuwuzele

Sezon Małej Ligi powoli
finiszuje. Zakończył się już
cykl XC, ale trwa jeszcze seria
maratonów. W ubiegły
weekend rozegrano przedostatni wyścig w tym roku
MARCin SuLiGA
sport@linia.com.pl

Meranu, gdzie rozgrywano
ostatni wyścig w formule XC,
Mała Liga przeniosła się
w okolice stadionu OKS Otwock.
Tam znajdowały się start i meta
przedostatniej eliminacji maratonów.
Na zawodników czekały jak zawsze
trzy dystanse – 10-kilometrowa trasa
Junior, licząca 28 kilometrów trasa
Adventure oraz najdłuższy w całym
zestawieniu – 56-kilometrowy
Challenge. – Do kolejnego etapu
w Otwocku chcieliśmy podejść inaczej… Oczywiście zdajemy sobie
sprawę, że nie usypiemy innych
górek ani nie wytyczymy nowych
szlaków i leśnych duktów, ale chcieliśmy poprowadzić pętlę „po naszemu”. Zdajemy sobie sprawę, że
będziemy porównywani do innych,
którzy już na tych terenach organizowali maratony, ale jesteśmy przekonani, że nasza wersja też przypadnie
do gustu uczestnikom – mówili
o swoim wyścigu organizatorzy.

Z

Lokalna znajomość
Dla wielu startujących etap Małej
Ligi w Otwocku okazał się ukoronowaniem dobrych występów w ostatnich tygodniach. Tak było choćby
w przypadku zwycięzcy wyścigu Junior – Bartosza Węgrzynowskiego.
Młody zawodnik z Otwocka ostatnio
regularnie stawał na podium imprez
kolarskich rozgrywanych na terenie
powiatu. Kolarz Bike Salon Team był
w pierwszej trójce Lotto Poland Bike,
Mazovii MTB oraz wyścigów organizowanych przez Małą Ligę. W sobotę w Otwocku przyjechał na metę
ze sporą przewagą nad resztą stawki,
prowadząc od początku do końca

wyścigu. – Mieszkam tu, więc trasy
znam praktycznie na wylot. Wczoraj
zrobiłem krótki rekonesans, żeby
sprawdzić, czy organizatorzy nie
wprowadzili jakichś dodatkowych
zaskakujących elementów. Okazało
się, że nie ma nowych przeszkód,
więc wystarczyło tylko dobrze pojechać – stwierdził po zakończeniu wyścigu Węgrzynowski. – Znajomość
trasy była moim atutem. Jedyne,
czego żałuję, to fakt, że nie było zbyt
wielu konkurentów, z którymi
można byłoby powalczyć – dodaje.
Wśród dziewcząt na dystansie
Junior najlepsza okazała się mieszkanka Stefanówki, jeżdżąca w barwach
Warszawskiego
Klubu
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Kolarskiego Zofia Krysik. Dla niej to
również było kolejne zwycięstwo
w Małej Lidze.

Sposób na rywali
Drugi wyścig dostarczył kibicom
sporo emocji. Dość szybko na czele
stawki uformowała się trzyosobowa
grupa. Tomasz Posadzy, Maciej Puź
i Daniel Pepla nadawali ton całej rywalizacji. Cała trójka niemal równocześnie zameldowała się na mecie, ale
najsprytniejszy okazał się Pepla,
który odniósł kolejne zwycięstwa
w sezonie. – Po porannym deszczu
trasa była dość zróżnicowana, ale jak
zwykle otwockie piachy dały mocno
w kość – mówił na mecie zawodnik
Trezado Wolfpack. – Kilka razy na
trasie próbowałem odskoczyć rywalom, by ich sprawdzić. Wyczułem, na
jakich fragmentach mają kłopoty, i tę
wiedzę zostawiłem sobie na końcówkę – dodaje Pepla, który wyprzedził Puzia i Posadzego.
Z 28. czasem na mecie zameldowała się pierwsza z kobiet – Izabela Kurmanowska (Polski Klub
MTB). Kilka minut później – za
triumfatorką kategorii Elita – na
metę dojechały startujące w kategorii
Ladies I Sylwia Zduniak (mybike.pl)
oraz Agnieszka Czerska-Krysik (Bike
Salon Team).

Powrót do ścigania
Ostatni, najdłuższy wyścig również
zakończył się zwycięstwem reprezentanta powiatu otwockiego. Kamil
Karwat był w nim klasą dla siebie. Już
po pierwszym z dwóch okrążeń było
niemal pewne, że to właśnie do kolarza jadącego w barwach Światu
Rowerów Team trafi najcenniejsze
trofeum. Karwat dość szybko wy-

pracował sobie sporą przewagę nad
rywalami, która pozwoliła mu w dalszej fazie wyścigu kontrolować sytuację. – Na drugiej pętli nieco
odpuściłem tempo jazdy i koledzy
zniwelowali dystans do mnie, jednak
w końcówce znów mocniej przycisnąłem i wygrałem – mówi kolarz
z Józefowa. – Te okolice znam bardzo dobrze, choć trasa wyznaczona
przez organizatorów Małej Ligi prowadziła w sporej części dystansu po
zupełnie innych ścieżkach niż tego
typu wyścigi, które odbywały się
u nas. Myślę, że było gdzie się zmęczyć – dodaje Karwat.
Dla zwycięzcy wyścigu Challenge – podobnie jak w przypadku
Węgrzynowskiego – było to kolejne podium w ostatnich tygodniach. Karwat również stawał na
podium w Lotto Poland Bike, Mazovii MTB, a teraz dorzucił do tego
triumf w maratonie Małej Ligi.
– Końcówka jest naprawdę dobra.
W środku sezonu bardziej stawiałem na udział w zawodach
triathlonowych, ale teraz, gdy pogoda nie sprzyja uprawianiu tej dyscypliny, wróciłem do roweru i na
koniec udało się zachować całkiem
niezłą formę. Ostatnie tygodnie były
dla mnie bardzo udane. Było trzecie
i drugie miejsce, a teraz wreszcie
zwycięstwo – mówi Karwat.
Konkurencję kobiet – ku radości wielu obserwatorów – wygrała
Urszula Luboińska. Ostatni start dla
zawodniczki Trezado na Meranie nie
był udany i zakończył się groźnie
wyglądającym upadkiem w trakcie
objazdu trasy, który mógł wyeliminować ją ze ścigania do końca sezonu. Luboińska pokazała jednak
zaciętość i charakter, pokazując
w Otwocku fantastyczną jazdę zakończoną zwycięstwem.


WyNiKi

 Kids C1
1. Szymon Woźniak (WKK)
2. Rafał idzikowski (WKK)
3. Marcel Świderski (W-wa)
 Kids D1
1. Antonina Żylik (WKK)
2. Aleksandra Dorsz (Kamyk Radzymin)
3. Amelia Wysocka (WKK)
 Kids C2
1. Oliwier Kielecki (WKK)
2. Karol Skrzyński (Kamyk Radzymin)
3. Bernard Gasek (WKK)
 Kids D2
1. Zofia Krysik (WKK)
2. Anna Szylberg (Barakuda)
3. emilia Kałowska (Barakuda)
 Młodzik
1. Bartosz Węgrzynowski (Bike Salon Team)
2. Fryderyk Węgrzyn (V-Max)
3. Filip Małek (ibox MLXC)
 Junior młodszy
1. Maciej Jarosławski (WKK)
2. Cyprian Świderski (Trezado)
3. Piotr Miasek (Józefów)
 Junior Adv
1. Rafał Nowicki (MGR)
2. Patryk Pazura (Otwock)
3. Michał Leszek (Otwock)
 Ladies Adv
1. Sylwia Zduniak (mybike.pl)
2. Agnieszka Czerska-Krysik (Bike Salon)
3. Aleksandra Okuljar (ibox MLXC)
 elita kobiet Adv
1. izabela Kurmanowska (Polski Klub MTB)
 elita mężczyzn Adv
1. Artur Skóra (MCP Bike Team)
2. Dawid Szczepański (Solec)
3. Piotr Kędziorek (Bike Salon)

 Masters i Adv
1. Maciej Puź (OnBikes Sport)
2. Krzysztof Olszewski (Bike Salon)
3. Piotr Abrameć (Warszawa)
 Masters ii Adv
1. Daniel Pepla (Trezado)
2. Tomasz Posadzy (Pruszyński Cycling)
3. Sławomir Mazurek (Trezado)
 Masters iii Adv
1. Cezary Chmielewski (Bike Salon)
2. Tadeusz Świderski (Tymbud)
3. Robert Śmichurski (Peugeot Niedziółka)
 Masters iV Adv
1. Tomasz Kuczewski (Trezado)
 elita Mężczyzn Chall
1. Łukasz Woźnica (Progresstrainning)
2. Michał Cieślak (ibox MLXC)
3. Robert Nguyen (ibox MLXC)
 Ladies i Chall
1. Barbara Kleczaj (Bike Salon)
 Ladies ii Chall
1. Urszula Luboińska (Trezado)
2. Justyna Małek (ibox MLXC)
 Masters i Chall
1. Kamil Karwat (Świat Rowerów)
2. Adrian Kuczyński (Catena Wyszków)
3. Bartosz Sobczak (eroe Racing)
 Masters ii Chall
1. Artur Mioduszewski
(Progresstrainning)
2. Marcin Kudlak (MCP Bike Team)
3. Piotr Małek (ibox MLXC)
 Masters iii Chall
1. Jarosław Mitas (ibox MLXC)
2. Dariusz Woźnica (SuperDrob Team)
3. Krzysztof Łabanowski (Bike Salon)
 Masters iV Chall
1. Ludwik Majorczyk (Józefów)

