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Setki uczestników, niesamowite emocje i rekord frekwencji – Mistrzostwa Polski
XCM 7R CST MTB Gdynia Maraton 2019 przeszły do historii w wielkim stylu. Na mecie
nikt nie miał wątpliwości, że również nad morzem można trafić na iście górskie
wzniesienia. Złote medale zawisły na szyjach Adriana Brzózki (JBG-2 CryoSpace) oraz
Barbary Borowieckiej (TKK Pacific Nestle Fitness Cycling Team).
Rowerowa niedziela w Gdyni rozpoczęła się od rywalizacji starszaków (1,1 km), młodzików
młodszych (1,9 km) i młodzików starszych (3,8 km). W samo południe na starcie
zlokalizowanym w pobliżu Gdynia Areny zameldowała się krajowa czołówka. O Mistrzostwo
Polski rywalizowało aż 146 przedstawicieli „elity”, co jest frekwencyjnym rekordem
krajowego czempionatu w maratonie MTB. Jednak kategoria open nie ograniczała się do
„królewskich” 90 kilometrów – można było wystartować również na 60 lub 30 km. Podczas
gdy najstarsi uczestnicy zawodów zaliczali kolejne okrążenia, do zabawy przystąpili
najmłodsi miłośnicy dwóch – a w niektórych przypadkach i czterech – kółek. Wśród
śmiałków, którzy przy gorącym dopingu rodziców pokonali około 250 metrów można było
dostrzec nawet niespełna dwulatków.
- Pamiętam, jak kilka lat temu zażartowaliśmy, że moglibyśmy w Gdyni zorganizować

mistrzostwa Polski w maratonie MTB. Ale jak? „Górale” nad morzem?! Tymczasem dziś stało
się to faktem. Na starcie licznie stawili się najlepsi z najlepszych i spodziewam się, że każdy
z nich poczuje gdyńskie „góry” w nogach – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni
ds. rozwoju.
We wszystkich wyścigach i kategoriach wystartowało w sumie ponad 800 kolarek i kolarzy.

NAJLEPSI W POLSCE
Za nami jedna z najważniejszych kolarskich imprez tego roku. Gdyńskie zawody w maratonie
MTB odbyły się już po raz 14., ale po raz pierwszy nadano im rangę krajowego czempionatu.
W mieście z morza i marzeń poznaliśmy tegorocznych Mistrzów Polski XCM w kategorii
juniorów (60 km), U-23 (90 km) oraz elity (90 km).
Wyścig elity zdominowali zawodnicy drużyny JGB-2 CryoSpace. Na podium stanęli: Adrian
Brzózka (JBG-2 CryoSpace / z czasem 3:36:53), Jakub Zamrozniak (JBG-2 CryoSpace / 3:39:19)
i Mateusz Nieboras (JBG-2 CryoSpace / 3:39:20). Mistrzynią Polski została Barbara
Borowiecka (TKK Pacific Nestle Fitness Cycling Team / 4:19:35), srebrny medal wśród pań
wywalczyła Marlena Droździok (KM Sport Pro Team / 4:24:36), a brązowy Anna
Sadowska (Bike Atelier Team – Stowarzyszenie Promocji Kolarstwa Pro Rower / 4:26:52).
W kategorii wiekowej do lat 23 męskie podium skompletowali: brązowy medalista wyścigu
elity Mateusz Nieboras, Karol Ostaszewski (Warszawski Klub Kolarski / 3:47:22) i Jarosław
Żur (KS Luboń Skomielina Biała / 3:56:23). Najszybszą zawodniczką U-23 była Klaudia
Czabok (Warszawski Klub Kolarski / 4:32:07), srebro wywalczyła Patrycja Piotrowska
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(FPB WZK Victoria Cargo Express / 5:06:07), zaś brąz Julia Fira (KS Luboń Skomielina Biała
/ 5:17:34).
Wśród juniorów, którzy do pokonania mieli o jedno okrążenie mniej, po mistrzowskie medale
sięgnęli: Konrad Czabok (Warszawski Klub Kolarski / 2:28:04), Szymon Pomian (UKS Wygoda
Białystok / 2:31:12) i Piotr Kryński (Volkswagen Samochody Użytkowe MTB TEAM / 2:31:43).
Najlepszymi juniorkami okazały się: Magdalena Zawierta (WKK Pfleiderer Wieruszów
/ 3:08:29), Patrycja Zawierta (WKK Pfleiderer Wieruszów / 3:08:38) i Julia Zięba (Hurom
LKK LUKS Sławno Accent / 3:10:26).

GÓRY NAD MORZEM
Leśna pętla, licząca 30 km, prowadziła głównie malowniczymi ścieżkami Trójmiejskiego
Parku Krajobrazowego oraz rezerwatu przyrody Kacze Łęgi. Na mecie uczestnicy zwracali
uwagę na mordercze i nierówne podjazdy oraz strome zjazdy. Różnica wysokości wynosiła
blisko 140 metrów.
- Trasa z pewnością była selektywna. Brakowało miejsca na przypadek. Trzeba było

dysponować sporym zapasem mocy, aby utrzymać się w czołówce i wziąć udział w walce
o medale – przyznaje świeżo upieczony Mistrz Polski Adrian Brzózka.
Jednak wymagająca trasa dla większości zawodników nie była zaskoczeniem, choćby dzięki
Gdyńskiemu Tygodniowi MTB, który poprzedził zawody. Pod okiem przedstawicieli klubu Trek
Gdynia można było przygotować się do startu podczas zajęć teoretycznych i praktycznych,
wśród których nie brakowało zapoznania się z gdyńskimi pętlami.

KOLARSKIE MIASTECZKO
Każdy z uczestników Mistrzostw Polski XCM 7R CST MTB Gdynia Maraton 2019 otrzymał:
medal, koszulkę oraz worko-plecak.
- Wszystkie gadżety nawiązują oczywiście do kolarstwa. Na przykład medale przybrały

kształty zębatki oraz – w wersji dla młodszych – roweru. Maraton MTB to wydarzenie, które
gromadzi całe rodziny: od maluchów po ich dziadków – zależy nam, by każdy czuł się podczas
zawodów komfortowo, bez względu na to, w jakiej roli bierze w nich udział – zaznacza
Przemysław Dalecki, dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu.
W centrum zawodów, zlokalizowanym między Gdynia Areną a Centrum Handlowym Riviera
rozstawiono imponujące miasteczko. Nie brakowało atrakcji, o które zadbali m.in.: CST,
7R, Born, CryoSpace, Merida, Bike Atelier, Bałtyk, Spider Suspension czy Kokowear.
Na najmłodszych czekały: pneumatyczne zabawki i zjeżdżalnie, trampoliny rozstawione
przez Jump City oraz strefa Radia Zet. Można było również odwiedzić stanowisko ZOO Karina
i schroniska Ciapkowo albo nabrać sił między food truckami.

