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Wakacje, wakacje... i po wakacjach. Lato się skończyło, wracamy do szkoły, na studia, do
pracy. We wrześniowym 43RIDE skupiliśmy się głównie na podsumowaniu Naszych i Waszych
wojaży po Polsce, europie, świecie. Spróbowaliśmy trochę przybliżyć odległe miejscówki, do
których dotarliśmy w tym roku. Kto wie, może za rok przy planowaniu kolejnych wojaży spotkamy się gdzieś w najdalszych zakątkach naszego globu ;)
Niestety w chwili obecnej jesień stoi przed nami, dzień stał się krótszy, a i pogoda nie zachęca
do jazdy. Pozostaje więc nacieszenie się wspomnieniami oraz przygotowanie się na jazdę w
błocie i śniegu. Koniec lata, to swoisty czas podsumowań, ale nie tylko! Ciekawi ludzie i wydarzenia także nie umknęły naszej uwadze, tak samo jak uwadze Tureckich hakerów nie umknęła
nasza strona ;) Z nowym numerem również na naszej stronie www zaszło kilka zmian i mam
nadzieję, że wyszły tylko na plus.
Nie przedłużając już zapraszam do odwiedzania troszkę odświeżonej strony oraz życzę miłego
czytania wrześniowego numeru 43RIDE!

Foto: Albert Stęclik

Tomasz Profic - 43RIDE

Okładka(Cover)
Foto: Matteo Ganora
Rider: Andrea Bruno
(Chiusa di Pesio, Włochy)
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FOTOKLATKA
Foto: Wojtek Sadowski
Rider: Grzegorz Piłat
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Foto: Matteo Ganora
Rider: Giacomo Avidano
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GNIAZDO OS
…CZYLI CAŁA PRAWDA O SZ

CZYRKOWSKIEJ SYTUACJI RO

WEROWEJ

Tekst: Marcin Jochacy
Foto: Klaudia Bednarz
Piotr Karolus
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Szczyrk miejscowość o największym potencjale geograficznym, wielki
masyw Skrzycznego ,malownicze krajobrazy, największa co do chłonności
turystycznej dla miasta baza hotelowo-gastronomiczna…a jednak upadek,
brak inwestycji, wiara w zimę która już nie istnieje i wreszcie brak tras rowerowych co tak bardzo boli wielu z nas a mnie daje poczucie wstydu za ludzi
mieszkających wokoło mnie, oraz totalnie nieudolne władze które do dziś od
lat 70 nie zdziałały nic….
Parę słów o księdzu prowadzącym J
W Szczyrku mieszkam od zawsze, na rowerze śmigam 5 lat , kiedy zaczynałem w Szczyrku z lokalnej ludności nie śmigał jeszcze nikt, a rowerzyści
którzy przyjeżdżali jeździć do nas wydawali mi się bohaterami z najgrubszymi portfelami, dla mnie DH już wtedy wydawało się tym co jest najciekawsze i co chciałbym robić w wolnym czasie, dla mojego otoczenia była to
banda kretynów która jechała na złamanie karku, niszcząc las oraz strasząca
turystów pieszych. Początek nie był łatwy, brak kasy, rodzice którzy sprzeciwiali się temu co chce robić oraz ilości pieniędzy jaka trzeba w to włożyć,
Jednak ja parłem do celu po trupach i dopiąłem swego, złożyłem pierwszy
rower potem było już dużo łatwiej J
Dlaczego jest jak jest…
Od pierwszych zawodów DH rozegranych w 2000 r. minęło już 8 lat nic
jednak się nie zmieniło, trasy nie powstają, a rowerzyści dalej zamiast być
źródłem dochodu turystycznego są problemem.

www.43RIDE.com
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Powodów jest kilka:
Po pierwsze Lasy Państwowe Okręgu Bielskiego a głównie ich nadleśniczy,
który skutecznie zniszczył całą inicjatywę budowy tras rowerowych w Szczyrku twierdząc że rowery niszczą las ryjąc dziury i głębokie rowy a rowerzyści
wybierają jajka ptakom oraz płoszą zwierzynę leśna, pewnie wielu z Was
śmieje się teraz do bólu ale w takim kraju żyjemy, mało tego, z jego słów
podczas zebrania Rady Miasta i lokalnego klubu DH (Nuestro Mundo) wynikło
że za jego życia trasy nie powstaną!!! aż chce mu się życzyć szybkiej a……no.
Problemem nr 2 to Rada Miasta Szczyrk, która nie robi kompletnie nic aby
zmienić tą sytuacje! Maja to totalnie gdzieś, nie obchodzi ich czy te sprawy
zostaną załatwione. Za czasów działalności klubu NM przewinęło się już 2
burmistrzów i każdy z nich sprawę traktował z góry , prawda jest że organizowali spotkania z nadleśnictwem ,ale ich mediacje były miękkie jak plastelina
a burmistrz trzepał portkami przed nadleśniczym jak zachód przed Hitlerem
w okresie wojny. Kpina to w końcu ich interes jak można tak beznadziejnie
traktować swoich wyborców olewając tak duży problem jakim są rowerzyści
na trasach pieszych. Podsumowując sprawa ucichła klub jest maksymalnie
zmęczony ale myślę że to dopiero cisza przed burza.
Ostatnim problemem jest ludność miejscowa która już tak daleko zmęczona
jest takim stanem rzeczy że woli aby rowerzystów nie było niż by mieli jeździć
na trasach dziko wytyczonych strasząc przy tym turystów pieszych i niestety
niszcząc las w każdym miejscu. Sytuacja podsumowując jest patowa ale jak
to wynika z sąsiednich miejscowości do rozwiązania…ale władze oraz leśnicy
musza wyrazić trochę dobrej woli jak to miało miejsce np. w Brennej czy
górze Żar w Międzybrodziu Żywieckim. Trasy tam powstały, PKL się cieszy
, rowerzyści uradowani a ludność miejscowa spokojna o wszystkich innych
użytkowników tras. Z tego morał że leśniczy leśniczemu nie równy i jednak
nie wszędzie te same koła żłobią rowy a ręce wybierają jajka z gniazd.

www.43RIDE.com
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Kto nam sprzyja J
Przede wszystkim COS w Szczyrku, który zapiera się rekami nogami o trasy rowerowe oraz udostępnia
wyciąg rowerzystom, GOPR który chce regulacji tras w celu lepszego odnajdywania poszkodowanych
rowerzystów zmniejszenia ilości wypadków z udziałem pieszych oraz rozwoju turystyki z której przecież
żyją. Sam GOPR wypowiada się o rowerzystach pozytywnie mówiąc ze są odpowiednio zabezpieczeni
i w statystykach maja najmniej wypadków. Warto tez wspomnieć o ludności która jest za rowerami,
która poznała rowerzystów i wie że to normalni ludzie którzy często umieją lepiej spędzać wolny czas
niż większość społeczeństwa, młode pokolenie rozumiejące rowery oraz uprawiające ten sport.
Po co mamy odwiedzać SZCZYRK???
Pewnie wielu z was po przeczytaniu , stwierdziło ze totalnie nie warto odwiedzać Szczyrku, lecz tutaj was
zaskoczę. W prawdzie Myślenice czy Żar lub Wierchomla to trasy świetne, super przygotowane gdzie masa
hop, zakrętów uprzyjemni lub utrudni wam życie to jednak nigdzie ale to nigdzie w Polsce nie znajdziecie
tak wielkiej przestrzeni do penetracji, tylu naturalnych tras rowerowych które nie stworzyła ręka ludzka lecz
natura, krajobrazy oraz przede wszystkim tego klimatu który to raz po raz zmienia się błyszcząc wielkimi polanami po których ciągną
się kilometrowe single czy wręcz kanadyjska wilgocią przesycone lasy najeżonych urwiskami, mokrymi korzeniami czy spadkiem
terenu nie spotykanym gdzie indziej. To takie pierwotne DH/FR, trasa zmieniana tylko przez wodę która to każdego dnia przebudowuje ją. Ja sam spędzam na rowerze często 3-4 dni w tygodniu wielu ludzi którzy tu byli powiedzieli że Szczyrk to miejscowość z
potencjałem a Beskidy to świetne góry. Tutaj też poznałem wielu moich kolegów których bardzo polubiłem i zawiązały się przyjaźnie
na całe lata , razem z lokalnym klubem zmieniam Szczyrk starając robić go bardziej otwartym i przyjaznym. Mam nadzieję że w końcu zła passa pęknie i powstaną oficjalne trasy, lecz póki ich nie ma zapraszam do Szczyrku pośmigać z lokalnymi rowerzystami po
dziewiczych terenach Beskidu Śląskiego.

www.43RIDE.com
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Austria: Leogang - Ekstremalny tandem – biliśmy rekord
Tekst i Foto: Michała Palucha i Wadima Procel

www.Open2be.com

Przed wejściem do gondoli musimy ściągnąć koła z naszego tandemu. Żółty, błyszczący, prawie trzy metrowy Nicolai nie mieści
się w specjalnie przygotowanej dla riderów kolejce. Mijają nas spoceni i zabłoceni rowerzyści z różnych stron Europy, którzy podobnie jak my zaliczają zjazdowe trasy austriackiego bike parku Leogang. Czasem robią nam komórką zdjęcie, czasem przybijają
piątkę. Tandem aus Polen – dochodzą szepty Niemców. Blinde man – ktoś dopowiada. Wadim jest niewidomy od urodzenia. Na
endemia siedzi z tyłu. Kilka tygodni wcześniej pisał maturę. Wyniki mają być ogłaszane na dniach. Ale nie to stanowi teraz naszą
troskę…
- Zapinamy kaski, teraz rękawice... – uprzedzam Wadima na kilka minut przed wysiadką. Wszystko robimy wolniej niż sprawne
osoby, każdy ruch jest na bieżąco komunikowany. Ważne, żeby się nie śpieszyć, zachować spokój i opanowanie. – Czy ktoś
nam pomorze wysiąść? – Wadim pyta z troską
w głosie. Już sam hałas zamachowych kół wielkiej metalowej konstrukcji i syk otwieranych drzwi wzbudza nasze emocje.

www.43RIDE.com
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Panowie z obsługi podają nam ręce. Już po chwili skręcam koła. Gotowe. I jak za każdym razem… podobny stres i napięcie towarzyszy nam podczas podjazdu do startu. Wybieramy trasę zwaną Single Trial. Długa, kręta, wijąca się przez gęsty las nie pozwala na odpoczynek. W połowie trasy jest długa szutrowa prostka. Tym razem postaramy się
pobić prędkość z poprzedniego startu. Musimy zaliczyć 68 km/h. Ale najpierw przed nami błoto, duże korzenie, wąskie bandy…
- Gotowi! – krzyczę dopingując
- Dajesz! – potwierdza Wadim, niskim, pewnym głosem. Zaczynam głośno komentować, pilotując trasę. - Wąsko, sypki kamień na ścieżce, wpadamy w las. Załamanie ostro
w dół. Pełne wychylenie, ślisko, kamienie, na półprzysiadzie, uwaga, lewa wolna, teraz pełny zegar, lewy profil sto osiemdziesiątka, przyspieszamy, garby, na przysiadzie, lekko hamowanie, korzenie 20 metrów…
Kamienie odbijają się od szprych, koła wpadają w wąskie, wyryte przez wodę, nierównomierne kanały. Staram się je omijać, co nie zawsze się udaje. Takie miejsca doczekały
się niecenzuralnych opisów jak wąska piz… albo hujozaur – co oznacza gruby pławiący się w poprzek korzeń. Przydomek hujoraurus rex oznacza ogromny korzeń lub inną
naprawdę duża przeszkodę.

www.43RIDE.com
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Dojeżdżamy do miejsca, w którym rozpoczyna się długa prostka lekko profilowana rozciągniętymi
szykanami. - Szuter, prosto, ostro, przyspieszamy, przyspieszmy, bez oporu – komentuję coraz głośniej, spogląda jąc na licznik, który szybko dochodzi do 50 km/h. W takich warunkach czujemy moc
naszego tandemu. Pewna, stabilna maszyna świetnie znosi duże prędkości na szutrowym terenie. To
w tych warunkach sprawdza się nasza koordynacja i skoncentrowanie. Tu nie ma nagłych, dynamicznych ruchów. Lekkie wychylenie - to komenda przed wejściem w delikatny łuk. Przy tej prędkości
taki dyskretny a zarazem precyzyjny ruch ciałem, jaki wykonuje Wadim na tylnym siedzeniu
powoduje szybkie i bezpieczne pokonanie zakrętu.

Siła odśrodkowa trzyma nas
pewnie. Cięcie – to z kolei
komenda
na przerzucenie środka cię
żkości na drugą burtę – wy
kon
ujemy
to spokojnie, opanowani…
Licznik chwilowo zatrzymu
je
się
na
61 km/h. Dokręcamy ile sił.
Trudno jest się wyrwać mo
cniej do
przodu. Jeszcze mamy kilk
anaście metrów… potem
musimy
hamować. 65, 66… ach nie
tym razem! Szutrowa, w mia
rę szeroka
trasa kurczy się jak lejek szy
bko zmieniając oblicze. Zno
wu
wąsko,
znowu stromo, zaciskamy
zęby, korzenie…
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Saalbach – Hinterglem X-Line

X-Line Freeride Strecke - Neu ab Sommer 2008, to nazwa która przywitała nas w Saalbach. Po kilku dniach jazdy w Leogang na Speedster,
Flying Gangster i Flow Master , poszukując nowych miejsc , przyjechaliśmy tutaj aby przekonać się jak wygląda nowa trasa X-Line , która
zaczyna się na 2013 metrach i daje poczucie pełnej grawitacji przez ponad 6km i 1025m.

Tekst: Marcin Walewski (WALA)
Foto: Marcin Walewski
Marcin Płassowski
Bartek Wysocki

Zur richtigen Zeit am richtigen Platz , czyli być o we właściwym miejscu o właściwym
czasie. Okazało się bowiem, że trasa X-Line działa od zaledwie ….dwóch dni. Nie
trzeba się domyślać jak się czuliśmy, wiedząc, że jesteśmy jednymi z pierwszych,
testujących nową trasę.

www.43RIDE.com
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Karnet z Bikeparku Leogang działa i tutaj więc nie było się nad czym
zastanawiać. Z samochodu wyciągnęliśmy nasze lochy i udaliśmy się
na peron kolejki. Tu przywitała nas uśmiechnięta obsługa wyciągu.
Zaprosili nas do gondolki a nasze rowery włożyli do kolejnego wagonika. Jazda gondolą była przygodą samą w sobie. Schattberg-Xpress
, 8-osobowa gondola jest rzeczywiście xpress. Szybko wzniosła się
nad Saalbach oferując super widoki na miasteczko oraz imponujące
konstrukcje hopek, drop’ów i north-shore’ów przygotowywanych na
tegoroczny Adidas Slopestyle 2008. Po 10 minutach wagonik zwolnił
na stacji pośredniej; tu można było wysiąść ale nas interesował szczyt
więc grzecznie kontynuowaliśmy.

Na górnym odcinku kolejki nerwowo wypatrywaliśmy trasy ale przestrzeń i odległości były tak duże, że trudno było coś dostrzec. Na szczycie przywitał nas kolejny
„miły z obsługi”, grzecznie wyjął nasze rowery i podał nam życząc udanej jazdy.
Na szczycie było chłodno i mokro. Pogoda nas nie rozpieszczała. Tego dnia mieliśmy nad sobą ciężkie deszczowe chmury więc spodziewaliśmy się dużego błota.
Góra na której znajduje się X-Line nosi nazwę Schattenberg - zacieniona góra.
Jest to północny stok więc rzadko tu bywa sucho.

www.43RIDE.com
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Pierwszy odcinek trasy przypominał Ondraszka w Szczyrku – było łyso, szeroko, i szybko w dół. Trasa prowadziła
szerokimi łukami pomiędzy pasącymi się owcami i krowami. Próbowaliśmy zjeżdżać na skróty ale nie dało się ze
względu na organiczne pozostałości tych ostatnich. Górny odcinek trochę nas rozczarował pod względem jazdy
ale widoki wysokogórskie rekompensowały to w pełni. Chwilami trzeba było zakręcić korbą żeby nie stanąć.
Później trafiliśmy na stromy i kręty odcinek przez las. Tutaj trasa zbliżała się do linii wyciągu. Było sporo kamieni.
Trasa na początku przypominała nasze krajowe, nieoznakowane ścieżki downhillowe. Jednak po chwili okazało
się że jest zagospodarowana przez obsługę – korzenie były wycięte, profile na zakrętach podsypane.
Przed stacją pośrednią wypadliśmy na kamienisty odcinek z dużymi profilami przy którym stały 2 bobcaty. Trasa
była oddana do użytku ale widać było że Austriacy chcą tu jeszcze dużo zbudować.

www.43RIDE.com
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Dojechaliśmy do stacji pośredniej – była to
chwila odpoczynku, żeby ochłonąć i spojrzeć w
górę na świeżo pokonaną wysokość.
Od stacji pośredniej zaczął się las i kręte odcinki
z kładkami przecinającymi potoki. Epicka jazda
w stylu single-track z filmu The Collective. Trasa
miała spore nachylenie z lekko podsypanymi
profilami Jazda po czymś takim to bryza (albo
błotna bryza). Po kilku minutach znaleźliśmy
się na dolnym odcinku, który biegł równolegle do trasy Adidas Slopstyle. Kilka zakrętów,
drewnianych kładek i… znaleźliśmy się na dole.
Kończąc pierwszy zjazd nie czuliśmy specjalnego zmęczenia jakiego można by się spodziewać
po 1025m przewyższenia. Byliśmy też lekko
rozczarowani brakiem usypanych/wybudowanych przeszkód na trasie. Zasugerowani nazwą
„X-Line” spodziewaliśmy się czegoś więcej.
Nie było tego wow jakie towarzyszyło nam już
na samym początku zjazdu na Flying Gangster
w Leogang.
Na dole czekały na nas 3 myjki ciśnieniowego
do rowerów (w cenie biletu) i uśmiechnięta
gęba wyciągowego , który pytał się jak było i
czy życzymy sobie jechać jeszcze raz. Byliśmy
nieźle upier***eni błotem a mimo to nikt z obsługi nie terroryzował nas wzrokiem i nie kazał
zakładać worków plastikowych na tyłek , żeby
nie pobrudzić siedzeń. Odebrali od nas rowery
i zaprosili do gondoli gdzie po dłuższej chwili
wahania usiedliśmy wcierając błoto z naszych
tyłków w nowe, welurowe siedzenia. Na górze
uśmiechnięta do bólu obsługa wręczyła nam
nasze rowery (grzecznie wymiotła kilogramy
błota , które po sobie zostawiliśmy w wagoniku) i zaprosiła do ponownego skorzystania z
trasy X-Line.
Tego dnia udało nam się zjechać 5 razy co dało
w sumie niebagatelny wynik 5 125 m przewyższenia.
Był to udany dzień jazdy. Wyjeżdżając z Leogang zastanawialiśmy się jak przywita nas
X-Line w przyszłym roku.

www.43RIDE.com
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Informacje w pigułce do szybkiej konsumpcji:
Z Leogang do Saalbach jest : 45 min jazdy samochodem
Ceny i karnety : obowiązują te same co w Leogang , mając karnet z Leogang jeździmy w Saalbach.
Cena karnetu który kupiliśmy na nasz tygodniowy wyjazd : 4/7 czyli 4 dni jazdy w ciagu 7 dni – 98 Euro.
Cennik znaleźć można pod adresem : www.saalbach.com
Wyciąg Schattberg-Xpress - 8-osobowa gondola pracuje od 9 do 18 z przerwą między 11 a 13.
Trasa ma charakter single-track i leci przez otwarte przestrzenie wysokogórskie i kręte odcinki leśne z
niskimi north-shore’ami. Nie ma wybudowanych dropów ani hopek. Jest to epicka jazda w stylu singletrack z The Collective.
Warunki jazdy na X-Line – duże szanse że będzie mokro – polecam miękkie opony Maxxis Mignon lub
Swamp Thing (ha, ha)
Filmy z naszej wyprawy można oglądać na www.freecaster.com/adidasslopestyle2008.
Jeżeli się wam nie uda tam J - to na pewno będziemy
na www.cykloza.pl oraz www.live4ride.com
Uwaga: wed
ług interne
towych don
zawodach
iesień , po
Adidas Slop
ostatnich
estyle 2008
z trasy slop
,
część kons
estylowej zo
trukcji
stała przen
X-Line.
iesiona na
trasę

Mapka okolicy : http://www.dastalderspiele.at/
a potem Sportspiele/Freeride
Udanej Jazdy.
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Tekst i zdjęcia: Marcin „Nitas” Nitka
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Plan był inny. Miałem zwiedzić trochę Szwajcarii, a potem wybrać się do Bike Parku w Leogang w Austrii.
Jeździłem tam już wiele razy. Sprawdzone miejsce, to po co szukać czegoś innego. Jednak dzień przed
rozpoczęciem tripa dostałem cynk z wiarygodnego źródła. Podobno niedaleko Wiednia też można się pobawić.
Semmering, małe miasteczko 70 km na południe od stolicy Austrii, z początku nie wzbudziło mojego entuzjazmu. Standardowa „Billa”, parę małych, niezbyt zadbanych knajpek, mały bar i sklepik rowerowy przy
dolnej stacji wyciągu nie zachęcały do kupienia karnetu. Tak było tam nocą, około godziny 24. Brak ludzi
i ciemność przesłoniły prawdziwą wartość tej miejscówki. Rano samochody bikerów zajęły cały parking.
Patrząc z dołu na stok nie znalazłem niezagospodarowanego skrawka ziemi. Same nortshory, hopki, profile
a do tego mnóstwo amatorów, jak i zawodowców chcących zaliczyć każda przeszkodę. Wziąłem do reki
ulotkę. Trzy trasy, każda miała około 2000 metrow. A najciekawsze w tym wszystkim jest to, że wysokość
owej góry nie odbiega od naszych rodzimych Beskidów! Widoki kazały mi wziąć się do roboty i sprawdzić, czy rzeczywiście da się tam pojeździć. Podróż gondolą z rowerem wymagała cierpliwości. Co prawda
trwała tylko 7 minut, ale ustawienie roweru w środku było dosyć trudne. W końcu znalazłem na to i swój
sposób. Z górnej stacji każdy mógł jechać jedną z trzech tras. Jedna z nich, nazwana „Familien strecke”,
była zwykłą, prostą, kamienistą drogą, po której jeździły dzieci i ich rodzice na terenowych hulajnogach. A
teraz osobno omówię dwie pozostałe.

www.43RIDE.com

21

Freeride
Tutaj zacznę epitetem BOSKA! Na
lpoczątku seria ponad sześciu idea
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bądź też pojechać na slope style,
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Downhill
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Mimo bardzo wielu bikerów nie było tłoku. Wszyscy Wiedeńczycy
przyjechali tam w piątek wieczorem. Bardzo miła atmosfera pozwala jeździć grupkami. Osobiście miałem okazje pobawić
się z Martinem Schnizlem, Michi Stauferem (kask redbulla)
ak i miłą Panią Petra Bernhard (Wiesbauer - jej ksywa, była
to wicemistrzyni europy w zjeździe). Paru zawodników
z pucharu Europy nieźle dawało tam czadu. Musieli się
dobrze wytrenować, a mieli do tego warunki, gdyż
w piątki wyciąg otwarty jest do 20, a w pozostałe
dni do 18. Karnet kosztuje 15 euro za cały dzień
dla niepełnoletnich. Od 19 roku życia płaci się
25 euro. Z dojazdem do tej wspanialej
miejscówki również nie ma problemu.
Z Wiednia jest to godzina drogi autostradami
A2 oraz S6. Nie dziwmy się wiec, że Austriacy są
tak dobrzy w Downhillu.
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Tekst: Tomasz Profic
Foto: Piotrek Jarocki
Winterberg to kilkutysięczne miasteczko położone na południu Niemiec. Najbardziej
znaną atrakcją w mieście jest skocznia narciarska, ale możemy znaleźć także liczne
wyciągi przeznaczone dla narciarzy czy turystów. Jednak najbardziej interesującą rzeczą
jest bike park, który znajduje się w zachodniej części miasteczka. Nie ma tutaj wielkich gór, więc też nie ma się co nastawiać na jakieś wielkie zjazdy. Wzniesienie, przy
którym postawiony jest bike park ma ledwie 650 metrów, ale za to Niemcy wykazali się
niebywałą pomysłowością i porządnie zagospodarowali teren. Znajdziemy tutaj 7 tras
podzielonych na kategorie według trudności, w sumie 8 km. Najwyższego skilla potrzeba będzie więc na czarnych szlakach, które dostały trasy north shore oraz downhill.
Średnie i łatwe to z kolei tor slopestyle’owy, free cross, four cross, hopki dla początkujących oraz fun tracki. Do tego dodać trzeba dwa wyciągi (jeden orczykowy czynny
jest tylko w weekendy) oraz dość spore jak na nasze kieszenie ceny karnetów - 6 dni
kosztuje 117 euro.
Trasa downhillowa jest jedna, a średni czas przejazdu to minuta i czterdzieści
sekund. Jest to trasa, która wymaga sporej ilości techniki. Trasa jest ciekawa,
zróżnicowana, posiada kilka sekcji kamiennych, trochę korzeni oraz kilka hopek Początek i koniec trasy jest tuż przy wyciągu, który wiezie nas na górę w ciągu około 10
minut. Równolegle z trasą dh przebiega najtrudniejsza sekcja north shore, po której
miałem okazję jeździć. Nie ma tutaj co prawda sekcji rodem z NWD i Kanady, ale na
małej wysokości także można mieć pełno w gaciach. Najciekawszą przeszkodą była
potrójna huśtawka szerokości może 15 cm zakończona skrętem o 90 stopni
w lewo i dropem z kolejnej huśtawki. Dla tych, którzy wymiękną przygotowane są objazdy, więc można dojechać bezpiecznie do samego końca.
Po przejechaniu nsów, końcówka trasy łączy się z free crosem,
który jest chyba najfajniejszą rzeczą w parku...
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Free cross był wzorowany
na słynnej A-Line w Whistl
er, gdzie są same bandy i
wyboru mamy dwa starty
hopki. Do
- obok slopestyle’u oraz od
wyciągu. Niezależnie od wy
czekać nas będzie kilka min
boru trasy
ut czystej zabawy. Niezliczon
a ilość band, kilka hopek ora
opcji przejazdu połączonych
z sporo
z korzeniami, nsami, wallrid
e’ami, dropami daje porzą
adrenaliny. Część tej trasy
dną
dawkę
została zakwalifikowana do
najtrudniejszych w całym
nie tak jest - tylko dla orłów
par
ku
i
faktycz. Początkujący też będą mie
li sporo frajdy, bo w końcu
tras jest pomyślana tak, aby
wię
ksz
ość
można było bezpiecznie prz
ejechać. Dla absolutnych
jących jest dostępny specja
początkulny tor z kilkunastoma hop
kami, bandami i nsami. W
nauczyć się podstaw skakan
sam raz, aby
ia.
Traska 4x wymaga trochę
umiejętności oraz dobrych
opon. Większość góry pokry
który sprawia, że w mome
wa żwirek,
ncie ostrego pochylania się
w profilach zaczynamy do
czepność naszych opon. Ide
cen
iać przyntyczna sytuacja jest na fun
tracku, który połączony jes
ciągiem orczykowym (nieste
t
z wyty czynny tylko w weekendy
). Fun track to kolejne hop
ale w mniejszym rozmiarze
ki
i
bandy,
oraz z sekcją north shore.
Przejazd całą trasą zajmuje
sekund, ale uśmiech z nas
kilkadziesiąt
zej twarzy nie znika przez
długie minuty. Ostatnia czę
slopestyle. Jest tutaj wszys
ść parku to tor
tko o czym marzy każdy slo
pestyle’owiec. Dropy, hop
dy i inne zakręcone rzeczy
y, walle, ban. Osobiście spodziewałem
się, że ten tor zajmować będ
powierzchnię, ale dzięki „sp
zie większą
akowaniu” wszystkiego mo
żemy przejechać całość w
pedałowania. Trasa nie nal
zasadzie bez
eży do trudnych, ale jest kilk
a przeszkód, które wymagaj
umiejętności, zwłaszcza gd
ą sporych
y chcesz polecieć wszystkie
dropy ;)
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ludzi, ale najwięcej tubylWinterberg to spokojne miasteczko, w ciągu dnia kręci się tu sporo
oficjalnie czynny w godzinach
ców spotkamy dopiero w godzinach wieczornych. Bike park jest
e cały czas. Nie pracują
9-18 (poza wakacjami 10-18), ale w praktyce wszystkie trasy są otwart
częściami parku
tnymi
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dzy
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e nie ma
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(pozamykane bramy). Ciekawostką jest to, że w całej tej wspan
części ze
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lepiej
to
,
porządnego sklepu rowerowego, więc jeśli planujecie jakieś awarie
nastawrogo
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sobą. Jednak najbardziej zadziwiającą rzeczą jest to, że nie spotka
zać,
spiepr
ulicą to każą Ci
wionych do rowerzystów. Owszem, gdy jedziesz chodnikiem, a nie
Przede wszystkim fakt, że
ale w bike parku widać zupełnie inne podejście niż w naszym kraju.
ć możemy czy oni nie
spotkamy tutaj ludzi w takim przedziale wiekowym, że w ogóle zapyta
y, a często nie pomarzym
h
któryc
o
są za starzy? Wszędzie kręcą się rowerzyści na sprzętach,
umiejętności,
czy
sprzęt
na
trafią za wiele. Nie przeszkadza to nikomu, nikt nie zwraca uwagi
z wypożystać
skorzy
y
każdy tutaj się dobrze bawi. Jeśli nie mamy własnego roweru, możem
darmowa
także
serwis. Jest
czalni (głównie rowery firmy Votec), a w razie awarii pomoże nam
doczekamy się takiego
myjka z kompresorem urywającym ręce! ;) Ciekawe czy kiedykolwiek
parku w Polsce?

27

Schladming

Tekst: Zbyszek Nowicki
Foto: Robert Hrycaniuk

Schladming to jedno z miasteczek położone praktyczne w samym
centrum regionu Dachstain-Tauern u stóp góry Planai(1894m) w
lato przyciąga fanów spragnionych jazdy na rowerze, to właśnie
tutaj odbywają się Mistrzostwa Świata w DH/4X !!!
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Po co tu przyjechałemJ.
Przyciągnęła mnie magiczna liczba, liczba 1830 m.n.p.m i zjazd z przewyższeniem ponad 1000m na odcinku
4,5km (www.planai.at) Na początku kilka uwag natury praktycznej: koszt całodziennego karnetu 24euro.
Cena 24 euro wydaje się być dość wysoką cena jak na karnet, ale…
W Schladming funkcjonuje Sommer Cart, i co z tego? Ano tyle, że taka karta to darmowe wejścia bez
ograniczeń na wyciąg w Bike Parku PLANAI, darmowy basen i wiele innych wyciągów w okolicy (raczej do
wędrówek pieszych), Jak zdobyć taką kartęJ? W Schladming wiele noclegów bierze udział w programie
partnerskim z Sommer Cart i wykupując w takich miejscach nocleg otrzymujesz taką kartę za FREE!!!.
Czyli nocleg to koszt ok. 25-30 euro na osobę i masz kartę za FREE, rachunek prostyJ.
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Trasa
Wyciąg startuje z poziomu 749m,
ma stację pośrednią na 1350m,a
koniec wyciągu na wysokość1830
m. Cały wjazd na 1830m zajmuje ok. 20-25minut. Z najwyższej
stacji mamy do wyboru 2 opcje:
trasa niebieska („rodzinna”) i tras
ę zjazdową.
Na Pierwszy raz proponuje prostą
niebieska trasę, tak aby przyzwy
czaić się do terenu, okolicy, pociesz
yć się przez chwilę zjazdem,
ponieważ po dotarciu do stacji poś
redniej wjeżdżamy na trasę DH
i tu … Tu proponuję chwilę odpocz
ąć i jeszcze ostatni raz podelektować się widokami, ponieważ po
wjechaniu nie będzie czasu na
zastanawianie się, oglądanie, myś
lenie! TO jest DH!:D
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Korzenie, nachylenie, bandy, uskoki i wszystko to czego zapragnie dusza.
Kolejne zjazdy proponuję pokonywać już w całości trasą pod wyciągiem czyli DHJ.
I czapka z głowy dla tego który zjedzie na dół bez odpoczynku z 1830 do samego dołu (nie mówię tu
o prosiakachJ)
Od początku trasa DH usiana jest ostrymi zakrętami, kamieniami, nachyleniami/przechyleniami (zwał
jak zwał) naturalnymi uskokami i korzeniamiJ, które jak kiedyś mi doradził znajomy należy pokonywać korzenie na szybkości tak aby „przelecieć po korzeniach” a nie jechać po nich, oczywiście zastosowałem tę technikę wiele razy, czyli leciałem po korzeniach a rower na mnieJ, hamulec w mojej
głowie nie pozwalał mi nabierać prędkości i „przelecieć z rowerem”, ale nie będę się rozpisywał nad
moją jazdą bo niema o czym. Skupmy się na BIKE PARKU. Trasa zjazdowa teoretycznie jest jedna,
ale ma w niektórych fragmentach kilka możliwości przejechania co czyni ją ciekawą i szybko się nie
nudziJ ( o ile może się znudzić komuś :D). Jazda poza wytyczona trasą DH, czyli korzystanie ze szlaków pieszych jest zabroniona i oznaczona znakami zakazu wjazdu dla rowerzystów. Do dyspozycji na
dole mamy stanowisko do bezpłatnego umycia roweru, niedaleko znajduje się serwis rowerowy z
podstawowymi akcesoriami do bika.
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Warto było?
trasa którą jeździOdpowiedź jest prosta jak
zobaczenia i co
łem – TAK. Masz możliwość
gmentów trasy
najważniejsze zaliczenia fra
najlepsi, i patrząc
po której śmigali w PŚ DH
wielki szacunek
na to muszę to powiedzieć:
w PŚ !!!
dla zawodników startujących
na początku
Kiedy pojechać? Ja byłem
pogodę, ale
sierpnia, trafiłem słoneczną
to nie reguła.
rto, chociaż
Myślę że po PŚ również wa
za to dochodzi
to 2 połowa września, ale
jest przez
tor 4X z PŚ który budowany
ni gotowy
sierpień aby mógł być w peł
na wrześniowy PŚ.
zę Tobie
Jeżeli już tam dotrzesz życ
ej;) i lepszych
spalonej tarczy hamulcow
zdjęć niż moje;)
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Długo wyczekiwaliśmy na kolejny film twórców „The Collective” i „R.O.A.M.”-a. W końcu
pojawił się. Seasons. Brzmi nietypowo jak
na film o rowerach. Tak... spokojnie. Nie ma
w tytule typowej dla gatunku freeridowej
agresji, pasji. Po prostu Seasons. Jaki jest w
związku z tym ten film?
To zjawisko w świecie rowerowym. Ewenement. Coś, co wprowadza niesamowitą
świeżość – jak niezwykła „Clorophilla”, która
pokazała, że freeride to jednak nie slopestyle.
To film dokumentalny.
Dokładnie - „Seasons” to dokument, a nie
jak poprzednie filmy – rowerowe teledyski
z kilkoma mówionymi wstawkami. Wszyscy
kochamy krankedy, disordery – w końcu
wielu z nas po obejrzeniu ich zainspirowało
się jazdą. To co widzieliśmy w innych filmach
jest niesamowite – kosmiczne triki, szybka
jazda, radość, emocje, adrenalina.
W „Seasons” jest spokojniej. Może po kolei.
Film podzielony jest na... sezony (zima – wiosna – lato - jesień), każda z części opowiada
więc o tym, co riderzy właśnie w tym danym
czasie czynią. Opowiadają właściwie jeźdźcy.
A ich mamy siedmiu (jak ”Siedmiu wspaniałych”, lub jak im tam było ;) ) Są to Andrew
Shandro, Cam McCaul, Daren B, Tomas Vanderham, Peatiy, Stevie Smith i Mat Hunter.
Zdecydowanie można stwierdzić, że połowa
filmu jest przegadana. Riderzy opisują swoje
życie codzienne, treningi, walkę na zawodach – I co najlepsze, słucha ich się bardzo
przyjemnie. Poznajemy w nich ludzi, nie
herosów – choć ich wyczyny chwilę później ukazane na ekranie dają nam wyraźnie
do zrozumienia, że mają coś wspólnego z
mitycznym Heraklesem... Choć nie wiem, czy
Herakles pokusiłby się na takie loty, jak np.
wyczyn Mat-a Hunter-a w Kamloops. Ciekawie słucha się Peaty-go kiedy mówi: „chce
wygrywać wyścigi – trzecie miejsce to dla
mnie porażka” Ciekawe, naprawdę ciekawe,
kiedy ktoś z Polaków będzie w stanie doskoczyć Steve-a... Tak, tak chłopaki, staram się
połechtać Wasze ego ;)

Dzie(a)ło roku 2008 – Film Seasons
Występują: Matt Hunter, Steve Peat, Andrew Shandro,
Darren Barrecloth, Steve Smith, Cam McCaul.
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Film jest zmontowany tak, że oprócz wzlotów bohaterów widzimy również ich...upadki – w znaczeniu dosłownym :) Pokazuje to świetnie prozę życia
każdego z rowerzystów... Naprawdę ten film trafia
do widza całym sobą!
Dźwięk. Na szczęście od czasu do czasu usłyszymy oprócz rozmów i muzyki także dźwięk terkoczącej piasty, czy łańcucha obijającego się o ramę.
To fajne, bo takie naturalne ;)
Muzyka. Dobrana jest perfekcyjnie., każdy będzie zadowolony z dźwięków jakie będą płynęły z
głośników. Niestety, ścieżki dźwiękowej wciąż nie
można kupić:( A szkoda, naprawdę.
Film ma ciekawe zakończenie, perfekcyjnie
ukazujące, że każdy biker jest inny. W ostatnich
scenach bowiem widzimy wszystkich „Siedmiu
Wspaniałych”, jeżdżących wspólnie. I widać Bareclawa strzelającego tailwhipy, Peaty-go który “gasi”
każdą hopę i tnie zakręty z lekkością...hmmm Santy V10 ;), McCaul-a robiącego backflipy... Ehhh, to
trzeba zobaczyć. Trzeba.
Niestety... W Polsce tego filmu zakupić się nie da.
Brak dystrybutorów. Ale zawsze istnieje możliwość sprowadzenia go sobie na indywidualne
zamówienie ze strony wydawcy:) W tym momencie film kosztuje 28$ kanadyjskich - nie mało,
nie dużo. Jak za takie dzieło – naprawdę można
pokusić się o rozbicie skarbonki :)
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GROOBER DH CUP – PODSUMOWANIE 08
Rozmawiali: Zbyszek Nowicki i Maciej GROOBER Bajer
Foto: Arek Jankowski
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Organizacją GROOBER DH CUP zajmuje/ą się … ?
Oczywiście ja jako główny organizator, jestem odpowiedzialny za
wszystkie podejmowane decyzje, począwszy od pozwoleń, pozyskania sponsorów , przez budowę trasy , kończąc na podsumowaniu imprezy. Oczywiście nie robię tego sam pomaga mi
wiele osób i tak zaczynając od biura zawodów, na straży czuwa Moja Mama i Brat , to oni stoją za tym żeby zapisy przebiegły sprawnie i bez kłopotów. Przy budowie trasy od lat
pomaga mi Michał „DOCTOR” Piątek, od poprzedniego sezonu do akcji włączyli się także zawodnicy Łódzkiego RR
Team, Marcin Poper, Maciej Klimek oraz Mateusz „RUDY”
Duraj, poza tym współpracuję z Arkiem Jankowskim świetnym fotografem, a także z Państwem Zbyszkiem i Marią
Stanisławskimi którzy profesjonalnie mierzą czas a także
Regionalnym Sztabem Ratownictwa w Bełchatowie
Największym zaskoczeniem podczas edycji było…
Deszcz w niedzielny poranek 4 maja. Pomimo iż wszystkie prognozy mówiły o przelotnych opadach nie spodziewałem się ulewy, taka pogoda zdecydowanie utrudnia organizację imprezy..
Co jest największym wyzwaniem przy organizacji
imprez tego typu?
Zadbać o najdrobniejsze szczegóły tak aby
impreza była najlepsza jaka mogłaby się odbyć
w danej miejscowości, mam nadzieję że na
razie mi sięto udaje
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Jakie zdarzenie lub osoba zapadły najbardziej w Twojej pamięci z cyklu GROOBER DH ?
Z poprzednich lat najlepiej pamiętam rekord frekwencji 20 lipca 2005 na Górze
Kamieńsk. Oraz rekord frekwencji w Myślenicach 29 kwietnia 2007, z zawodników najmilej wspominam imprezy z Nivetami (Maciek , Daniel , Przemek,
Andrzej oraz Adam ) w internacie w Kamieńsku i pewne wesele na którym
razem byliśmy (zupełnie przypadkiem) a także wieczorny szczoszek do butelki
po rumie w Puławach;-)
Poziom współzawodnictwa na wszystkich edycjach był wg Ciebie …
Bardzo wyrównany , jest kilku mocnych zawodników i oni od kilku lat wiodą
prym na Polskich trasach,
Jazda na rowerze pomaga Ci w organizacji?
Tak, jak najbardziej, to dzięki jeździe na rowerze zainteresowałem się organizacją zawodów i pomimo tego że na rower brakuje czasu ciągle jest dla mnie
bardzo ważny.
Największy sukces GROOBER DH
Dwa razy moje imprezy osiągały największy pułap zawodników w Polsce i tym
mogę się pochwalić, frekwencja to odzwierciedlenie zadowolenia zawodników i
najlepsza zapłata za ciężkie chwile spędzone przy łopacie;-)
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Potknięcia? Zdarzają się?
Nawet najlepsi się mylą , ja nie jestem najlepszy więc tym bardziej mam prawo popełniać błędy, oczywiście staram się aby było ich jak najmniej. W poprzednim sezonie na końcowej edycji pomiar czasu
uległ uszkodzeniu i w konsekwencji były problemy z przyznaniem pierwszych miejsc w kat Hobby
Hardtail, na szczęście zawody zakończyły się pomyślnie (sorki dla MMorświna)
Jak układa się współpraca z urzędami/samorządami miejscowości w których organizujesz zawody?
Ze względu na tajemnice nie mogę pisać o kulisach załatwiania spraw w urzędzie
Która miejscowość jest najbardziej otwarta na organizację zawodów GROOBER DH?
Zdecydowanie Myślenice, pierwsze miejsce w kategorii najlepszy współorganizator
Szczyrk – to miejsce o którym się więcej mówi niż się w nim dzieje, co się stało ze odwołano imprezy w tej
miejscowości?
Szczyrk powinien zaistnieć na mapie Polski jako wielkie muzeum PRL, to miasteczko umrze śmiercią
naturalną dopóki będzie nim rządzić banda idiotów. COS ma inne priorytety niż downhill więc na razie
nici z organizacji tam imprez.
38

2009 – czym zaskoczy GROOBER DH ?
Wszytko wskazuje na to że sezon 2008 był ostatnim w którym organizowałem cykle,
w 2009 zamierzam zrobić jedną dużą imprezę ale na razie nie zdradzę szczegółów
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Rozmawiali: Zbyszek Nowicki i Tomek Gagat
Foto: Marek „Ogień”Michalski,
Maksymilian Śleziak
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Organizacją *DHimprez zajmuje/ą się?
Organizacją Downhill Contest zajmuję się wraz z Adamem Ozaist. Znamy się
od dawna, jeszcze z czasów jak uprawialiśmy XC J Dobrze uzupełniamy się
nawzajem. Adam przede wszystkim dba o stronę medialną, ja natomiast o
techniczną i poszukiwanie sponsorów.
Największym zaskoczeniem podczas edycji było…
tacki na kiełbasę służace za numer startowy podczas pierwszej edycji w Myślenicach. Frekwencja zaskoczyła nas na tyle iż zabrakło numerów startowych.
Jak wiadomo potrzeba matką wynalazków..
Co jest największym wyzwaniem przy organizacji imprez tego typu?
Ogarnięcie wszystkiego do tego stopnia, aby jak najwięcej osób było zadowolonych, bo jak wszem i wobec wiadomo wszystkich zadowolić się nie da.

Jakie zdarzenie lub osoba zapadły najbardziej w Twojej pamięci z cyklu DH Contest ?
Koleś jeżdżący na składaku w zeszłym sezonie, oraz jeden taki co w Kasinie
Wielkiej jeździł po trasie na bmx i dawał ogólnie rade!
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Jazda na rowerze
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Potknięcia? Zdarzają się
?
Czasami podczas jaz
dy na rowerzeJ O
innych nie warto
mówić…
Jak układa się współpr
aca z urzędami/samorz
ądami miejscowości w
których organizujesz zaw
ody?
Kontakt i współpra
ca z władzami mias
t, w których odbywa
się poszczególne ed
ją
ycje Downhill Cont
est to bardzo przyjemna część organiz
acji zawodów. Wsz
ystkie miejscowoś
z tegorocznego cy
ci
klu podchodzą do
za
wo
dów zjazdowch z
dużym zaangażowa
niem. W każdym z
tych miast zawody
duże wydarzenie, lud
to
zie w większości pr
zyjmują nas z otwa
tymi rękoma. Jedy
rny problem to rozm
owy z nadleśnictwe
Niestety tutaj zazw
m.
yczaj spotykamy się
z dużym oporem
wobec jeżdżenia na
rowerach po lasac
h i wytyczaniu nowych tras.

Która miejscowość jes
t najbardziej otwarta na
organizację zawodów
Diverse DH Contest?
Jak już wspomniałem
wszystkie miejscow
ości są otwarte na
organizacje tego ty
pu imprez. Jest to
do
br
y
produkt promocujący regiony, akty
wny wypoczynek i
sp
edzanie czasu w
górach. Osobiście
bardzo lubię Wisłę,
cz
uję
sentyment do
tej miejscówki. Pom
imo dużej odległoś
ci
od centrum miasta
zawody na Stożku
,
cieszą się ogromny
m
za
interesowaniem
wśród kibiców. W
tym roku na trasie
były tłumy dopingu
cych fanów, zawo
jądnicy twierdzili iż jad
ąc w finale od dojaz
du do słynnego wi
ślańskiego gapa cz
uli się jak na Puchar
Świata.
ze

?
Największy sukces Diverse DH Contest
ost
wzr
jest
Największym sukcesem
popularności zjazdu, nasz sport jest
także
coraz bardziej rozpoznawalny, a
,
coraz bardziej kojarzony ze sportem
aniżeli z leceniem na łeb i szyje z
górki.
Najważniejszym celem jest, aby
mięDownhill Contest stało się, dużą
dzynarodową imprezą. Aby tak było
o
potrzeba dużo pracy więc wszystk
jeszcze przed nami.
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Szczyrk – to miejsce, o którym się więcej mówi niż się w nim dzieje, co się
stało ze odwołano imprezy w tej miejscowości?
Szczyrk to miejscowość, w której bardzo trudno zorganizować
zawody. Robiliśmy je przez dwa lata, wszystko tylko i wyłącznie
dlatego iż w Szczyrku mam wielu znajomych, którzy pomogli w
dokonaniu rzeczy niemożliwych. W tym roku zawody niedoszły
do skutku gdyż dostaliśmy odmowne pismo od właściciela
stoku – Centralnego Ośrodka Sportu. Uzasadnieniem odmowy
była przebudowa tras narciarskich, co za tym idzie ścinka drzew
i prace ziemne, w których rowerzyści po prostu przeszkadzaliby.
W skrócie powiedz cos o każdej z cyklu DHC
Myslenice – zawody inaugurujące sezon dh, piękna pogoda,
zawodnicy z czterech krajów, rekordowa frekwencja 317 zawodników, relacje z imprezy znalazły się nawet na niemieckich
portalach.
Miedzybrodzie Zywieckie – malownicza okolica, góry, jezioro istna sielanka, na trasie zawodów sekcja ogromnych głazów,
które spędziły sen z powiek niejednemu zawodnikowi. Pomimo
bardzo niepewnej pogody, (wszędzie w okolicy - Bielsko-Biała,
Żywiec padał deszcz) kolejny raz duża frekwencja.
Wisła – rozkminianie trasy przez zawodników, każdy był pod
wrażeniem tego co udało się wycisnąć z tej góry. Pomimo iż
inni organizatorzy imprez dh bojkotowali Mistrzostwa Polski w
Wiśle na Stożku, nie wierząc w nasze możliwości i potencjał
góry, udowodniliśmy że jak się chce, potrafi, ma odpowiednie
zaplecze i pomysły to nawet na średniej długości Stoku można
zrobić super zawody.
Kasina Wielka – wioska z słynnym dworcem na którym kręcono Listę Schindlera oraz Katyń, milion telefonów z zapytaniem
„Tomek masz jakieś wolne miejsca noclegowe”, nietypowi kibice
w postaci wszystkich mieszkańców wioski, dzieciaki zbierające
autografy od zawodników. Ogólnie duży plus dla Kasiny.
Jakim jednym słowem podsumowałbyś wszystkie edycje DHC?
Progres
Czym zaskoczy w nadchodzącym 2009?
To pozostanie słodką niespodzianką, jedno mogę zdradzić: w przyszłym roku
spotkamy się dodatkowo na nowych miejscówkach..
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ładać plan
PRZYGOTAWANIE:
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Zapowiedziałem
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PAKOWANIE:
Minimum ciuchów, narzędzi i części zap
asowych do roweru – trzeba było wsz
ystko
upchnąć do jednego plecaka – w perspe
ktywie miałem pokonywanie odcinków
trasy
rowerem, i tak też było.
Najważniejszy był rower jak on zawiedz
ie to nici z wyjazdu. Wcześniej zrobiłem
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dopchnąłem kosmetyki.
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Kwaterka luksusowa co tu dużo pisać. Krótka drzemka po śniadaniu i atakuję trasę. Pierwsze wrażenie: Jakaś
babska ta trasa nie ma żadnych hardcorów.
Pod wieczór pociskałem już zdrowo, a przy dużej prędkości poszczególne odcinki stawały się wymagające.
W sobotę katowałem traskę cały dzień. Pod koniec treningów zaliczyłem poważną gębę - rolowałem się z 20m
po kamieniach, rozciąłem oponę na 2 cm i łapiąc 2 snake (z dętki nie było co zbierać, więc użyłem jej do załatania opony). Ja ogólnie się poobijałem: pozdzierane łokcie i kolano boląca głowa i szyja. By tego było mało za
dwa zjazdy powtórzyłem wyczyn zrywając świeże strupy. Wieczorem grill w rowerowym towarzystwie, zorganizowany przez gospodarza kwatery, następnie ruszyliśmy „w miasto” czyli spacer po Wierchomli piwko i spać.
Niedziela: Zawody. Trasa tak jak przez pozostałe 2 dni - sucha jak pieprz (zapowiadana burza jakoś nie wydała)
Największy ból sprawiało zdarte kolano i lewy łokieć (ochraniacze obcierały) na szczęście ból znikał w momencie zjazdu z rampstartu.
Eliminacje pojechałem płynnie i wykręciłem 13 czas (3:30) Finały pocisnąłem po maksie co zaowocowało dwoma błędami - dohamowania niemal do zera. Na szczęście i tak poprawiłem miejsce i czas. Byłem 12 z czasem
2:29
Wieczorem z „nielotami” (Gosia, 2 x Jacek, Paweł i Krzysiek) oraz Pawlo udaliśmy się na piwko i obgadaliśmy
jutrzejszy przejazd do Krynicy. Radosne browarkowanie i pieczenie kiełbasek na ognisku przerwała nam burza.
Ja w ostatniej chwili dotarłem na swoją kwaterę.
Pofarciło mi się „Ziomal” zawiezie mi plecak do Krynicy samochodem, więc przez góry jadę bez obciążenia.
W poniedziałek (13.07) lekko zakwaszony po zawodach zwlokłem się z łoża, zjadłem śniadanie. Zacząłem wydzwaniać do „Ziomala”, niestety „abonent czasowo niedostępny”. I tak na zmianę pakując plecak i dzwoniąc
minęło z 2h. Plecak starannie spakowany, ponieważ (jeszcze) większość rzeczy była czysta i nie wygnieciona.
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Zwarty i gotowy do drogi ciągle nie wiedziałem co z sobą począć
– do „Ziomala” nie mogłem się dodzwonić, Nieloty również poza
zasięgiem. W końcu zadzwoniłem do „Bodzia”(który nocował
razem z „Ziomalem”) i dowiedziałem się gdzie on nocuje. Tam też
go zastałem pakującego furę, zostawiłem plecak i jazda do „Nielotów”. Zastałem ich przy śniadaniu i cyklofilmie w TV. Niestety
od rana padało, więc wszyscy mieli leniwe ruchy. Część ekipy
chciała się wycofać z wycieczki do Krynicy, ale dali się przekonać. W składzie: Gosia, 2 x Jacek, Paweł i Krzysiek wyjechaliśmy
wyciągiem na górę.
Małe zaopatrzenie w bufecie i jazda. To, że do Krynicy jest
głównie w dół to jakaś ściema jest. Głównie było pod górę,
było też kilka krótkich zjaździków. Wycieczce towarzyszył
nam deszcz i mgła, więc staraliśmy się trzymać razem po
każdym dłuższym podjazdo-wejściu i zjeździe czekaliśmy na
siebie.
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m rower w strumieniu przebraPodjechałem ten kawałek, umyłe
czy i pojechałem do centrum
łem się na parkingu w suche rze
dka w sklepie rowerowym,
Krynicy w poszukiwaniu PKP. Ga
oją drogą świetne i bardzo tanie
obiad w dworcowym barze (sw
alni i w pociąg – odjazd 20:29.
jedzenie), krótka kima w poczek
arłem do Bielko-Białej. W oczeki
Pociągiem z 2 przesiadkami dot
ałem o pogodę „od 3 dni pada,
waniu na PKS do Szczyrku wypyt
ony sobie myślę: „i tak mam
a wczoraj to mocno”. Z jednej str
nica” a z drugiej: „co tu zrobić
mokre ciuchy, więc co to za róż
PKS -u udało mi się wbić bez
by się wysuszyć i ogrzać”. Do
rowca specjalnie otworzył mi
żadnych problemów przemiły kie
ałem. Obudziłem się w Szczyrku
szersze drzwi. Całą drogę przesp
miałem wysiąść. Następnie
2 przystanki przed tym, na którym
u
rapałem się do swojej kwatery
klnąc na swój ciężki plecak wd
mi pomogła napalić w kominku,
Mysłajków. Od razu gospodyni
m się za śniadanie. Była godzirozłożyłem mokre ciuchy i zabrałe
ła
krótką drzemkę, która przedłuży
na 7 może 8. Przyciąłem sobie
no to nici z jazdy dzisiaj nie
się do 15:40. Pomyślałem sobie
więcej niż 15min a już stałem w
ma co się moczyć. Nie minęło
3 zjazdy i rozpoznać warunki.
ochraniaczach – zdążyłem zrobić
sam w nim byłem kilka razy tym
Szczyrk to zna chyba każdy. Ja
Po pierwsze wyciąg działa co
razem mnie totalnie zaskoczył.
kiepskim pomysłem, ponieważ
1/2h (co zresztą okazało się nie
na następny wjazd). Wszystkie
i tak się nie czekało zbyt długo
ie inaczej niż np. w tego roczną
znane mi trasy wyglądały zupełn
y kamienie ich nie było, tam
majówkę. Tam gdzie zawsze był
ba uważać bo tam z kolei było
gdzie się szybko cięło było trze
błota tam właśnie ono było i
ich dużo, gdzie z reguły nie było
ieniło to nieprzyjazna obsługa
na odwrót. Jedyne co się nie zm
c: zupełnie inne trasy. I tak do
wyciągowych. Podsumowywują
.
czwartku śmigałem po Szczyrku.
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W Piątek rano gospodarz wiózł minie na Biły Krzyż i z
plecakiem zjechałem do Wisły. Zjazd super, prędkość nie
spadała poniżej 40 a maxa miałem ponad 60km/h, oczywiście we mgle i deszczu, takie warunki panowały przez
cały mój pobyt w Szczyrku.
Szukanie noclegu rozpocząłem od znalezienia wyciągu na
Stożek (to była moja pierwsza wizyta w Wisle) Tu znowu
miałem dosyć swojego plecaka. Nie udało mi się znaleźć
żadnego noclegu na drodze bezpośrednio prowadzącej do
wyciągu, bo a to miejsc niema, a to córki nie ma, która
się tym zajmuje itd. Zacząłem zjeżdżać w dół. 6km od
wyciągu znalazłem fajną kwaterkę. Nie mogłem się rozgościć w pokoju, ponieważ jeszcze był zajęty. W recepcji
pozwolili mi się przebrać i zostawić plecak – tak też
uczyniłem i z powrotem podjechałem pod sam wyciąg.
Na szczęście ludzie już zaczęli się pomału zjeżdżać na
trasę - któryś z kolei samochodów mnie podholował (pozdro chłopaki) Pod wyciągiem patrzę na licznik – 27km z
czego 21km z plecakiem pełnym gratów – i przestałem
się dziwić czemu mnie bolą barki i plecy J.

Przywitałem się z wszystkimi znajomkami – straszyli
mnie, że trasa trudna, że błoto … ja udawałem niedzielnego turystę i że przyjechałem na zawody XC – a oni że
to nie jest XC. Na wyciągu przestałem sobie żartować z
trasy jak zobaczyłem jak kolesie glebią i wypadają z trasy
na trawersie przez nartostradę. Pierwszy przejazd zrobiłem za Majkim, który już w Wiśle siedział od paru dni.
Jechał dość asekuracyjnie (to był jego 1 zjazd tego dnia),
więc mogłem podziwiać trasę. Na dole cała gęba mi się
śmiała z radości – na tak trudną trasę czekałem cały rok.
Podczas następnych zjazdów skupiłem się na szukaniu
optymalnej linii przejazdu i jeździłem coraz szybciej. Bardzo korciło mnie skoczenie gapa, więc za każdym razem
na niego najeżdżałem nie myśląc nawet o objeździe –
skoczyłem go jednak dopiero następnego dnia (sobota)
za 2 przejazdem – wydał się bardzo sympatyczny. Jednak
swoje diabelskie oblicze pokazał podczas późniejszych
przejazdów. Z 5 razy spadłem z progu razem z rowerem
bo zarzuciło mnie na najeździe po kamieniach i zwałach
błota. Między innymi tak się stało na ostatnim sobotnim
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przejeździe. Stwierdziłem, że tego tak nie zostawię
wszedłem pod górę by się jeszcze raz napędzić. No i
skoczyłem …… zniosło mnie – wylądowałem pedałem
na kamieniu z lewej strony a dalej to już się potoczyło
bardzo szybko. Przy drugim kontakcie głowy z glebą zwiało mi gogle a zatrzymałem się dopiero na drodze. Skutki
gleby: poziom adrenaliny w organizmie podniósł mi się do
granic możliwości (i tak się trzymał do poniedziałku) idąc
dalej zgięty pedał, rozwalone sidło, gripy krzywe koło
i przekręcona kiera w mostku. Wszystkie usterki udało
mi się naprawić, nowe pedałki kupiłem od chłopaków z
Łodzi (dziękóweczka).
Niedziela. Start w zawodach Downhill Contest i oczywiście Mistrzostwa Polski (HobbyFull). W eliminacjach 4
czas przy niezbyt płynnym przejeździe. Z powodu lekkiego
chaosu organizacyjnego spóźniłem się parę minut na
start w przejeździe finałowym i jechałem na końcu kategorii. Zawodnik jadący przede mną złamał obojczyk na
gapie i ja zostałem zatrzymany przez obsługę. Na mecie
od razu zajechałem do obsługi foto komórki i sędziego...
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...głównego by opisać co się wydarzyło na trasie. Po krótkiej
rozmowie sędzia główny wyraził zgodę na powtórzenie przejazdu. Pojechałem na końcu kategorii Masters i finalnie zająłem
bardzo dobre 6 miejsce :D – mój najlepszy wynik.
Przy okazji opisu pobytu w Wiśle wielkie podziękowania należą
się Patrykowi „Patrcemu” Abramskiemu za przywiezienie
nowych opon, dętek i jeszcze kilku gadżetów do roweru.
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W poniedziałek (21.07) popołudniowym PKS-em udałem
się do Cieszyna by stamtąd udać się do Trinca (Czechy).
Tego dnia nie udało mi się pojeździć, ponieważ miałem
lekkie kłopoty w znalezieniu noclegu. Sam wyciąg na
Javorowy znajduje się kilkanaście km od stacji pociągów w Trincu. Ponieważ przemieszczam się wszędzie
rowerem zależało mi na znalezieniu kwatery jak najbliżej
wyciągu, więc rozpocząłem podjazd pod dolna stację
wyciągu (na szczęście nie padało). Pod wyciągiem zaraz
mnie przywitał wyciągowy, trochę mnie martwiąc –
mówiąc: „Nie winem gdzie tu są jakieś wolne miejsca
noclegowe, wszystko pozajmowane”. Zacząłem zjeżdżać
na dół pytając się każdej żywej duszy o nocleg – i każda
rozkładała ręce. I tak dojechałem prawie do samego
Trinca. Zaszedłem do knajpy i tam proszę o ratunek. I tu
mi się zapaliło światełko nadziei, że nie będę musiał spać
pod mostem. Polecili mi kwaterę tylko, ze jeszcze parę
km za wyciągiem. Chwila rozkminki: z plecakiem to będę
tam jechał i jechał…. A jak nie będzie jednak miejsca ….
, więc plecak zostawiłem w knajpie. Kwaterkę znalazłem,
wolne miejsce się też się znalazło, pani mnie tylko uprzedziła: tu są szczury, ale mało. No cóż czego chcieć więcej
za 120kc (czyli jakieś 16-17zł) uradowany zjechałem po
plecak. Miejscowa ludność od razu mnie zaprosiła do stolika i zafundowała piwo. Okazało się, że część z nich ma
kogoś w Polsce, więc było o czym gadać. Jedna osoba
była kabareciarzem i opowiadała skecz o Adamie Małyszu. Atmosfera przemiła. Niestety nie mogłem zostać
zbyt długo – czekał mnie jeszcze kawał drogi i to pod
górę z plecakiem. Jednak radość ze znalezionego noclegu
dodawała mi sił.
Następnego dnia śniadanie pod sklepem i na wyciąg. Ku
mojemu zdziwieniu nie ma żadnych rowerzystów tylko
sami paralotniarze. Nie bardzo wiedziałem gdzie mam jechać, gdzie jakaś trasa jest. Od górnej stacji wyciągu był
jeszcze kawałek do szczytu Javorowy – tam się udałem
w poszukiwaniu DHtraski – niestety oprócz startujących
paralotniarzy i schroniska nie znalazłem nic.

Zjechałem do górnej stacji wyciągu i zacząłem zjeżdżać
zielonym szlakiem pieszym od którego w pewnym momencie odbiła ścieżka w lewo – zaraz z niej wypadłem na
drogę i ujrzałem pomarańczową tabliczkę z narysowanym
FullFace-em. Pomyślałem: „no to jestem w domu”. Pod
koniec dnia pojawił się lokales, który pokazał mi pozostałe trasy i ich różne warianty.
Pod wieczór udało mi się skontaktować z „Małym” a co
za tym idzie z ekipą („Bodek”, „Mały”, Łukasz, Seba,
Maciek, Marcinek) , która śmiga w Szczyrku. Pożyczyli
samochód od Mysłajka – gospodarza i następnego dnia
śmigaliśmy już 7 osobową paczką.
Klimat całego Trinaca jest ciężki do opisania: Cisza, spokój, ludzie uprzejmi i uśmiechnięci, wyciągowy na koniec
jazdy powiedział, że nas kocha (oczywiście jako bikerów)
po prostu kulturalny raj dla rowerzystów. Towarzyszyła
nam mglista i deszczowa pogoda (nic nowego) dodawała
ona tajemniczości i dzikości nowo poznawanym trasom.
Ja pokazywałem chłopakom trasy – jechałem pierwszy
i widziałem uciekające ptaki i mniejsze zwierzęta – mieliśmy wrażenie, że cała ta góra i przyroda jest tylko dla
nas.
Odwiedziny chłopaków uratowały mnie od blisko 14 godzinnego przejazdu pociągami do Zieleńca (kolejny punkt
tripu). Zabrałem się razem z nimi do Szczyrku.. Tego dnia
(27.07) wysuszyłem przemoczone ciuchy i zrobiłem sobie
dzień odpoczynku od jazdy na rowerze – zresztą prawie
cały dzień pada. A nie uśmiecha mi się w Zieleńcu wyciągać mokrych i przegniłych ciuchów z plecaka. Zresztą
zapowiadane są na piątek opady w Zieleńcu, więc nie
miałbym jak się wysuszyć.
Późniejszym popołudniem Cyklozową ekipą poszliśmy na
obiado-kolację, pożegnalne piwko i wiśniówkę. W trakcie
dojazdu do knajpki miałem sesję zdjęciową. Na tripa nie
wziąłem aparatu ze względu na oszczędność miejsca.
Zdjęcia robił mi Maciek.
„Mały” odwiózł minie na pociąg w Bielko-Białej.
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Pierwszą przesiadkę miałem w Katowicach. Ładuję się do
pośpiecha i szukam luźnego przedziału. Znajduję Przemka
z The Old Pricks-ów. Razem ze mną do pociągu wsiadał
jakiś GOPR-owiec z rowerem, więc w jednym przedziale

jechaliśmy w trójkę. Później dosiadły się do nas 3 dziewczyny
z Hiszpanii i jechaliśmy w 6 osób i 3 rowery w przedziale – ciasno było, ale spać się dało. We Wrocławiu kolejna przesiadka
tam z Przemkiem dorywamy pusty przedział i tak już do Dusznik Zdroju, skąd PKS-em do Zieleńca. Zaraz do nas dołączył
„Bodzio”, który jechał pociągiem o godzinę późniejszym. A tuż
za nim dojechała do nas Dibi.
Nocowaliśmy w PTTK Orlica. Zjedliśmy śniadanie, ucięliśmy
sobie drzemkę i o 13tej ruszyliśmy na trasę zawodów. Na
dzień dobry szok 1 wjazd 10 zł a wyciąg jak w Kamieńsku (na
szczęście w weekend były karnety). Przejechaliśmy trasę .....
Wcześniej napisałem, że trasa w Wierchomli była Babska –
teraz nie wiem jakiego słowa użyć. Płasko, wolno i nudno,
zakręty dookoła drzewa a potem dookoła krzaka. Trasa moim
zdaniem na siłę utrudniona i wydłużona. Do tak negatywnego
pierwszego wrażenia na pewno przyczyniło się to, że trasa
jeszcze nie była rozjeżdżona. Sobota - kolejny treningowy
dzień minął leniwie. Dopiero w niedzielę poczułem ochotę do
prawdziwego trenowania – traska się troszkę przyspieszyła,
zamiast ściółki były korzenie – nie było tak źle, ale na tej górze
dałoby radę zrobić dużo ciekawsza i oryginalną trasę.

Zawody zakończyłem na 6 miejscu – przede mną byli
jedynie goście z zagranicy.
Po zawodach pakowanie i obiad. Wraz ze mną ruszyła
Dibi - na rowerach do Dusznik Zdrój na pociąg. Droga nam się dłużyła, trochę podprowadzaliśmy, trochę
podjeżdżaliśmy, ale głównie zjeżdżaliśmy. Mając 9 minut
do odjazdu pociągu jeszcze nie byliśmy w Dusznikach.
Daliśmy z siebie wszystko i cudem zdążyliśmy – uratowało nas opóźnienie pociągu. Pociąg pełen rowerzystów
– cały przedział rowerowy zawalony, więc nasze rowery
znalazły się w zwykłym przedziale. Pozdrowienia dla chłopaków z Wrocławia, którzy jechali razem z nami.
W Warszawie byłem o 6-tej rano, a na 14-tą byłem w
pracy :)
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Na zakończenie podziękowania dla:
Maćka Bińczyka, Maksyma Rudnika,
Karola Kaczmarczyka za wykonanie
zdjęć i umożliwienie zilustrowania moj
ego wyjazdu.
Kierowców PKS -ów i busów, konduktoró
w, gospodarzy kwater, sklepikarzy
i całej reszty ludzi, którzy nie patrzyli na
rowerzystę jak na wroga publicznego numer jeden.

BILANS:
18 dni i 20 nocy – czas tripu
1752 km – odległość pokonana pociągiem
53 km – odległość pokonana PKS-em
58 km – odległość pokonana samochodem
ok.50 km – odległość pokonana rowerem z plecakiem
1913 km – łączna pokonana odległość
14 - ilość nocy w kwaterach
6 – ilość odwiedzonych miejscówek
ok.24 – ilość tras w odwiedzonych miejscówkach
365zł – koszt noclegów
424zł – koszt wyciągów
203zł – koszt przejazdów (zniżki studenckie)
808zł – koszt jedzenia
1800zł – koszty razem
Wrażenia z FreeRidowo-DownHillowgo wyjazdu bezcenne.
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CzarnaoryGbyóBrasas
true trail st

Tekst: Radosław Mielcarek
Foto: parkrowerowy.pl

Pierwszy raz pojechaliśmy tam w ubiegłym roku jako do jednego z 3 etapów naszego pierwszego bike tripa, czyli wyprawy w poszukiwaniu rowerowego raju. To miały być wymarzone wakacje dla trzech rowerzystów, dość egzotycznego połączenia charakterów i osobowości. Skład był następujący – Patryk Dawczak – gimnazjalista i junior w DH – jedyny,
który miał pojęcie czym jest prawdziwy sportowy downhill, i dwóch 30 letnich weteranów, którzy zaczynali od lycry i stalówek z rogami - Michał – vel Czarny Diabeł – przymusowy emigrant zarobkowy, i ja sfrustrowany pracownik marketingu odreagowujący podobnie jak Czarny trudy życia codziennego – tzw. frirajdowcy, którzy zwykle wpychali rowery 2
godziny, żeby nacieszyć się 15 minutami zjazdu. Tym razem postanowiliśmy wprowadzić nową jakość, starannie wszystko zaplanować i znaleźć idealne miejsce na adrenalinowe
wyprawy. Założenie było następujące, jedziemy do miejsc w których jest wyciąg i mają taki potencjał, który zagwarantuje nam maksimum zabawy i wysiłku. Tydzień czasu, trzy
miejscówki – Liberec, Szpindlerowy Młyn i Czarna Góra.
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ciliśmy, i wiedzieliśmy
O ile w dwóch pierwszych już goś
j wiedzieliśmy, że jest,
czego się spodziewać, to o Czarne
tam już Gaju, Stinki i
i że są tam drogie karnety. Bywali
o, że góra ma bardzo
chłopaki z BSK, z ich opinii wynikał
rozpoczął się od samych
duży potencjał. Dla mnie wyjazd
ażne gleby, pierwsza na
porażek, w Libercu miałem 2 pow
uniemożliwiła mi (o
trasie pucharowej na szczęście nie
anie mięśnia pod koladziwo!), druga niestety – naderw
nie, dramat całkowity,
nem – wyeliminowała mnie, pięk
ch mogłem wracać
miały być wakacje życia, a po 2 dnia
przepadła, ale nie ma
do domu. Jazda w Szpindlerowym
rna, wilgotność 100%,
czego żałować, pogoda była mie
ie, słuchałem Ninja, i
koledzy jeździli, ja siedziałem w auc
łem śmieszne papierosy.
na złagodzenie bólu istnienia pali

Wieczorem docieramy do Siennej, miejscowości pod Czarną górą, w której jest wyciąg i przyjazna rowerzystom baza – Hubertus, dostajemy kolację i kilka porcji legendarnej
nalewki hand made by właściciel (gorąco polecam). Następnego dnia rano jadę do Kłodzka po resztę ekipy – Gajowego z BSK, Tarzana, kolejnych dwóch ideowych feeriderów,
i najwspanialszą fotografkę Asię Bech, czyli Małą Mi. Chłopaki z wdzięczności za fatygę zaopatrują mnie w pewną porcję sekretnych środków łagodzących ból, sami idą sycić
się jazdą, my natomiast z Małą Mi i Czarnym Diabłem, który montuje napinacz, konsumujemy wyżej wspomniane środki organizując małe przyjęcie na schodkach, na zapleczu
Hubertusa. O 14.00 następuje cud. Wstaję ze schodów i nie czuję bólu zerwanego mięśnia, środki zadziałały, pośpiesznie zakładam ochraniacze, kask i biegnę na wyciąg. Wiem,
że to było głupie i nieodpowiedzialne – jeżdżenie w znieczuleniu, ale najważniejsze że podziałało. To mój pierwszy raz na Czarnej, po bezgranicznej rozkoszy malującej się na twarzach kolegów bardzo wiele sobie obiecuję. Na początku zsuwam się wręcz, z największą ostrożnością ze względu na pamięć o bólu mięśnia, ale oczywiście natura zwycięża.
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Poznaję nieistniejący już niestety Strumień FR. Następnego dnia po bólu nie ma śladu
i całą ekipą wykorzystujemy wszystkie możliwe wjazdy aby dostać się na górę. Może mam
zamknięte struktury poznawcze, ale od tamtego czasu, oprócz 2 zimowych wypraw z wpyc
haniem roweru na Ślężę i Biskupią Kopę, oraz kilku wycieczek na nielegalne ziemne wyskocznie do Trzebnicy nie byłem nigdzie indziej na rowerze, po prostu znalazłem czego szukałem, kocham tę górę, mało tego, my kochamy. Wtedy trasy
istniały ledwie w zalążku, Wspomniany Strumień FR – single track prowadzący korytem górskiej rzeczki zaorali leśnicy robiąc zrywkę, jednak nie rozdzieramy szat, mamy w planie zbudować tam A-line. Obecnie, dopiero po sezonie prac zaczyna to naprawdę dobrze wyglądać. Do naszej dyspozycji są prowadząca wertykalnie pod wyciągiem, skręcająca następnie w las trasa dh o długości 1600 m i przewyższeniu 379 m, trudno, stromo, kręto, szybko. Poza tym
tzw. Kambodża, którą można dojechać zarówno do leśnego odcinka trasy DH, jak i do stworzonej przez Czarnego Diabła położonej niżej w lesie trasy Strumienie FR. Na uprawie tych dwóch linii skupiamy się najbardziej, Kambodża połączona ze Strumieniami ma aż 2800 m. Ponadto istnieją sekretne łączniki
pomiędzy oboma liniami, także może się zdarzyć, że nagle ktoś nagle pojawi się przed wami nie wiadomo skąd. Mamy generalnie taki cel, aby całe zbocze
pokryć plątaniną singli i przejazdów.
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W Hubertusie spontanicznie powstała rowerownia, bezpieczne pomieszczenie do przechowywania
i serwisowania rowerów, oleje, narzędzia, płyny, prawie wszystko co jest konieczne do wykonania
doraźnych napraw. I jeszcze jedna bardzo ważna kwestia odnośnie Hubertusa, oprócz świetnego
jedzenia, miejsca do spania, rowerowni, kiedy z jakichś względów nie działa wyciąg, Marta, córka
leśniczego, jeśli ją ładnie poprosić wozi rowerzystów na trasy 20 letnią toyotą Hillux, panowie i
panie, pełna Kanada. Coraz bardziej obiecująco wygląda status formalny miejscówki. Na razie działamy społecznie, porozumieliśmy się z władzami zarządzającymi Czarną Górą, są zainteresowani
mocno stworzeniem parku rowerowego z prawdziwego zdarzenia – wytyczenie tras enduro - xc,
budowa linii ns ze szczytu i A-line, tor do 4x, dirt i slopstyle, poza tym sekcja trialowa i ivent z nagrodami raz w miesiącu przez cały okres działania wyciągu. Wywalczyliśmy obniżkę ceny karnetu
rowerowego, teraz koszt całodniowej jazdy to 30 zł. Obiecująco wygląda też współpraca z nadleśnictwem, nie ścieramy się ze zbrojonym betonem z lat 70, na razie, do momentu uregulowania
kwestii formalnych mamy ustne przyzwolenie i gwarancje bezpieczeństwa od interwencji strażników w zielonych ubrankach.

Podsumowując, pracujemy i mamy wolę walki, może już
w przyszłym sezonie polskie Whistler stanie się rzeczywistością, na razie rowerzyści rowerzystom, przyjeżdżajcie.
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FERN GLADE – Paprocia Polana
Tekst: Artur Tokarki (Toca)
Foto: Jakub Jarosz (JaroJJ)

Kalwaria Zebrzydowska… Małe ciche miasteczko między Krakowem a Wadowicami… Na jednym ze stoków pobliskich wzgórz w undergroundzie dwóch wytrwałych riderów przez trzy miesiące, niekiedy po osiem godzin dziennie, w deszczu, słońcu, mgle, czy nawet podczas burzy wytrwale budowało miejscówkę. Było zarówno kierownikami, architektami jak i w dużej przewadze jedynymi wykonawcami. Dwie osoby i półtorej kilometra w dół.
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Wszystko zaczęło się
od poszukiwań odpowiedniego miejsca.
Nie trzeba było w
sumie daleko szukać.
Piętnaście minut drogi
od klasztoru znaleźliśmy dość stromy stok,
porośnięty bukowym
lasem i paprociami.
Jak to powiedział
jeden z doraźnych (jednorazowych)pomocników „epickie miejsce”.
Po trzech miesiącach
ciężkiej pracy, dwóch
mistrzów rzemiosła
mogło przejechać po
swoim dziele. Trasa na
moje oko liczy około 1,2-1,5 kilometra
długości. Opisze wam
teraz trasę.
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Po zjeździe z głównej leśnej dróżki ukazuje się nam
kilka zakrętów, i banda asekuracyjna w lewo. Jedziemy dalej. Zakręt w prawo, mała ścianka duża banda
w lewo, zakręt w prawo, ścianka zakończona bandą z
step downem. Skaczemy. Dziesięciometrowy trawers, zakręt w lewo i pierwszy mały drewniany drop
skierowany w dół (konstrukcja kanadyjska, deski 60
cm, przybite z jednakowymi odstępami). Zeskakujemy z niego na krótkie lądowanie i od razu składamy
się w bandę w lewo. Kręcimy na wylocie z bandy dla
odzyskania prędkości przed drugim już na trasie step
downem na którym trzeba skręcić w locie. Lądujemy
na ciasnym trawersie. Zaczyna się robić ciekawie.
Dostrzegamy ciasną bandę zbudowaną częściowo
z desek i ziemi (konstrukcja trzyma się na złamanym
drzewie). Zakręcamy i jedziemy teraz po długim trawersie na którym znajduje się

kanadyjskiej konstrukcji kładka. Przejeżdżamy przez
nią na full speedzie.
Zakręt w prawo, ścianka, znów zakręt w prawo.
Przejeżdżamy przez rock gardem, zakręcamy w
lewo najeżdżamy na małego dropa. Drop. Lądujemy
i wbijamy się w bandę w lewo. Zakręt w prawo i…
Hample… Co jest? Stoimy właśnie na drewnianym
dropie. Ma on 1,2m na wyjściu. Faktycznego lotu
jest około 2,2 metra w dół. Sikając ze strachu wracamy się bierzemy rozpęd, najeżdżamy i dropujemy
tak zwanego „Siurka”. Lądujemy na polance porośniętej paprociami. Dostaliśmy zastrzyk adrenaliny.
Wpadamy w bandę w lewo, kilka zakrętów między
paprociami wpadamy z powrotem między drzewa.
Dostrzegamy 3 progi przez zwalone drzewa. Pierwszy przejeżdżamy, drugi i trzeci (największy z nich)
przelatujemy na pełnej k… wpadamy w bandę,
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heblimy, wylatujemy z niej. Kręcimy właśnie na ostatnią już drewnianą hopę. Przelatujemy lądujemy. Wygrabiona z liści ścieżka kończy się. Zjeżdżamy ściankę
i wylatujemy na drodze.
To tyle z opisu naszej miejscówki (z resztą nie jedynej
w Kalwarii). Gdybyście chcieli do nas wpaść to prosimy o kontakt: http://toca1992.pinkbike.com/
lub http://jarojj.pinkbike.com/
Pozdrawiamy i życzymy wysokich lotów!
Toca & JaroJJ
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Darren „Bearclaw” Berrecloth
Rozmawiał: Tomasz Profic
Odpowiadał: Darren Berrecloth
Foto: John Bazett,
Karen Johanson,
Yorick Carroux,
Harookz

stacią zupełnie
yś był dla mnie po
ed
Ki
a.
w
ko
in
uz
niet
d tego momentu
pewnością postać
go wykonaniu. O
je
w
a
op
dr
z
ki
Darren to z całą
36
gościa jeżdżącego
ki nie zobaczyłem
ziałem drugiego
id
w
e
ni
i
ę
zd
anonimową, dopó
ja
go
umfów (m.in.
ej obserwować je
lka znaczących try
ki
a
m
e
rz
rie
zacząłem baczni
ka
ojej
ha ten sport do
Bearclaw. W sw
osoba, która z pc
e
kż
ta
to
st
je
w takim stylu jak
e
), al
lał oraz organizu
san Qashqai 2007
o nich nie pomyś
by
kt
.
ni
l..
zie
na
gd
wygrał serię Nis
tio
ta
ch
e - Bearclaw Invi
we triki w miejsca
’owych na świeci
le
przodu, robiąc no
ty
es
op
sl
ez
pr
zych im
jąc jedną z najleps

www.43RIDE.com

62

W jaki sposób zacząłeś jeździć na rowerze górskim?
Co tu dużo mówić, mój brat Ryan wciągnął mnie w to 7 lat temu...
Ulubione miejsce do jazdy?
Najlepsza miejscówka dla mnie to zdecydowanie góry w Utah, jest tam wszystko
o czym może zamarzyć fan freeride’u. Mam także własne hopy obok domu, ale
nie tak fajne jak hopki Jordiego Lunna ;)
Mtb czy bmx? Dlaczego porzuciłeś bmxy?
Uwielbiam jeździć na obu. Na bmxie wystartowałem w ponad 40 zawodach, ale
to jednak na rowerze górskim mam większą frajdę, ponieważ jest zdecydowanie
bardziej uniwersalny i można pojeździć wszędzie.
Czy wojna między mtb, a bmx jest faktem?
Tylko w skateparkach ;)
Jakie to uczucie zrobić jako jedyny 360 z wielkiego road gapa w Whistler?
Dziwnie się czułem. Nie będę kłamał, to naprawdę super uczucie kiedy lecisz tak
szybko tyłem nic nie widząc przez tak długi czas, ale z drugiej strony gdyby coś
nie wyszło to nie byłoby ciekawie.
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Co robisz, gdy nie jeździsz na rowerze?
Hm... nie narzekam na brak zajęć skuter śnieżny, łowienie ryb, motocross, quady, snowboard, wakeboard, surfing i tym podobne.

Plany na najbliższy sezon?
Jeździć tak dużo jak tylko się da i
wygrywać co tylko się da.

Najstraszniejsza rzecz jaką zrobiłeś w
swoim życiu?
Skoczyłem na bungee z 440 stóp
(~135m) w Queensland w Nowej
Zelandii.

Walka na śmierć i życie z krokodylem
czy niedźwiedziem?
Zdecydowanie krokodyl, nie zadzieram z niedźwiedziami. Swoją drogą
w okolicach Vancouver gdzie mieszkam jest ich naprawdę sporo ;)

Byłeś kiedyś w Polsce?
Nie, nie byłem, ale chętnie bym
przyjechał zobaczyć co i jak...

Darren B.
www.43RIDE.com
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Rozmawiał: Zbyszek Nowicki i Hubertem Posmyk
Fotografia: Adam Groszczyński

Na początek kilka słów o sobie …
Hubert Posmyk, mam 16 lat w downhillu jeżdżę od 3 lat. mieszkam w
Działoszynie. Obecnie rozpoczynam naukę w LO w Działoszynie, a moimi
głównymi sponsorami są rodzice. W tym roku startowałem w kategorii
Hobby Junior.
W tym sezonie można było zauważyć ogromne zainteresowanie zawodami DH młodych zawodników, co wg Ciebie jest magnesem DH?
Głównym magnesem w DH jest charakterystyczna adrenalinka przed startem, widowiskowość tego sportu , duże prędkości no i przede wszystkim
świetna zabawa podczas zawodów, szczególnie podnieca mnie odgłos
jadących opon po dziurawej ubitej trasie ;]
Adrenalina i świetna zabawa pozwoliły zdobyć Tobie 1 miejsce w generalnej klasyfikacji junior w cyklu zawodów DH CONTEST?
Tak dokładnie 1 miejsce zdobyłem w generalce Hobby Junior w zawodach
DH CONTEST ;), wygraną zawdzięczam również sumiennym treningom,
utrzymywaniem stałej formy, bardzo wspierali mnie rodzice jak i koledzy z
całej polski :)
Masz jakąś ulubioną miejscówkę gdzie trenujesz?
Najczęściej trenuję na naszych okolicznych trasach. Jednak moją
ulubioną miejscówką jest Bike Park Jasna na Słowacji. Trasa zjazdowa
jest po prostu wyśmienita, strome odcinki długie męczące proste
techiczne zakręty no i duże hopy ;]
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Jesteś na początku drogi jako zawodnik, czy masz wzór raidera którego styl przypadł Tobie do gustu?
Moim idolem chyba od początku przygody z downhillem jest Steve Peat.
Jego nienaganny styl wchodzenia w zakręty, pokonywania nierówności
balansując biodrami , tłumienie hop z lekkim tablem po prostu powala
mnie na kolana. Koleś jest dla mnie legendą tego sportu.
Żyjąca legenda:) - nieźle, powiedz, czy wiążesz przyszłość z DH jako zawodnik czy
też raczej myślisz o DH jako hobby?
Będę dążył za wszelką cenę aby powiązać przyszłość z zawodowym downhillem, jednak bardzo dużą pomocą będą sponsorzy o których będę się
starał.

Koniec sezonu, zima zbliża sie wielkimi krokami, jak Hubert przygotowuje sie przez
ten okres do startów w 09?
Główny sponsor - rodzice zakupią mi treningowy rower xc, będę wyrabiał
kondycje. 2 razy w tygodniu będę uczęszczał na siłownie. A w wolnych
chwilach będę sie jarał Earthedami xD xD
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Obserwując młodych zawodników/kolegów myślisz ze w przyszłości
Polska zaistnieje na arenie międzynarodowej czołówki DH?
Nie chciałbym zapeszać, ale myślę że w przyszłości na pewno kogoś zobaczymy. Jest kilku młodych szaszków, którzy mogą sporo
namieszać :D Jednak na takie wybicie trasy muszą być o wiele,
ale to wiele trudniejsze.
Co jako młody zawodnik powiesz o imprezach DH organizowanych w PL?
Trochę przygnębia mnie scena zawodów w Polsce, jednak zawody DH CONTEST to super zmagania, nic do nich nie mam. Tomek
Gagat (DH CONTEST) wkłada w nie całe swoje serce, ale reszta
to kompletna lipa.
W tym sezonie przy budowie i wytyczaniu niektórych tras do zawodów
DH (min. DH Contest - Arek Perin) uczestniczyli zawodnicy, czy widzisz
różnicę w takich trasach gdzie swoją rękę przykładają właśnie oni?
Tak, różnica jest po prostu kolosalna, wreszcie robione jest coś
z głową. Trudne korzeniste trawersy, super profilowane zakręty
i etc. Do gustu przypadła mi szczególnie trasa z ostatnich zawodów DH CONTEST w Kasinie Wielkiej. Była chyba najlepsza na
jakiej miałem przyjemność się ścigać.
Na zakończenie zdradź 43R plany na sezon 09 J
W sezonie 09 będę startował juz w juniorach z licencją i moim
głównym celem będzie Mistrzostwo Polski :)
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Aram Raoof

Rozmawiał: Zbyszek Nowicki i Aramem Raoof
Zdjęcia: Tomasz Rakoczy

Powiedz o Sobie kilka słów
Jestem Aram Raoof, mam 14 lat, pochodzę z Krakowa i moim głównym
zajęciem jest downhill:) Mój ojciec pochodzi z Kurdystanu, stąd moje imię:)
Od kiedy jeździsz na rowerze?
Na rowerze jeżdżę od 10 roku życia, od 2 lat startuje w prawie wszystkich
zawodach.

W tym roku często gościłeś na podium w zawodach, 2 miejsce w generalce junior
hobby w edycji Diverse DH, 2 miejsce w klasyfikacji generalnej pucharu Wierchomli, 1 miejsce w MP w Wiśle, jak można dojść do takich wyników?
Tak jak w każdym innym sporcie trzeba dużo trenować, i poprawiać swoja
technikę! Dużo zawdzięczam Grześkowi Wincenciakowi, który mnie uczył
od początku moich startów w zawodach. Ważną rzeczą jest też pewność
Siebie
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Patrząc na Ciebie, jesteś raczej zawodnikiem drobnej postury, jak sobie
radzisz z coraz trudniejszymi trasami przygotowanymi przez organizatorów? sama pewność siebie wystarcza?
Cieszę się, że poziom w Polsce sie podnosi i trasy są coraz trudniejsze. Wolę jeździć po trudniejszych trasach, na których jest
mniej pedałowania ale więcej stromych odcinków, korzeni, kamieni itp. Z bólem rąk nie mam problemu, bo staram sie dużo jeździć
na quadzie.
Jak patrzą na to co robisz Twoi sponsorzy czyli rodzice?
Raczej są pozytywnie do tego nastawieni i nie mają nic przeciwko
temu żebym jeździł. Jeżeli tylko wywiązuje się z innych moich obowiązków. Starają sie umożliwić mi jak najlepsze warunki do tego.
Jest jakiś zawodnik który, jest dla Ciebie przykładem?
Z Polski to Grzegorz Wincenciak, a z zagranicy to oczywiście
Samuel Hill i Sam Blenkinsop. Bardzo podoba mi się ich styl jazdy.

Ulubiona miejscówka do treningu?
Ulubiona miejscówka do treningu to Kasina Wielka i Wisła (Stożek). Ogólnie lubię trenować w różnych miejscach. Ostatnio byłem
w Whistler, gdzie trasy bardzo mi się spodobały.
Co wciąga młodych riderów w DH?
Ciężko powiedzieć, ja złapałem zajawke. A potem samo mnie to
wciągnęło.
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Chciałbyś swoją przyszłość związać z zawodowym DH, czy też raczej tarktujesz starty jako profesjonalne hobby?
Chciałbym związać swoją przyszłość z DH, teraz nie wyobrażam sobie życia bez tego, ale narzazie
ciężko mi powiedzieć. Mam jeszcze trochę czasu na podjecie tej decyzji.
Na koniec zdradź 43R plany na 2009 J
W przyszłym roku najprawdopodobniej będę startował w juniorach z licencją, jeżeli tylko zostanę
dopuszczony przez Pzkol jako junior młodszy. Poza Polską, planuję także starty zagranicą.
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DIBI

– Anna Rucińska

Pytał: Zbyszek Nowicki
Odpwiadała: Ania Rucińska
Fotografie: Basia Rucińska,
Maciek Bińczyk
Albert Stęclik,

a jest dobra zabawa,
„Zawsze najważniejsz
się spinać, bo wtedy
nie trzeba i nie można
jemne.”
to przestaje być przy
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Mistrzostwo Polski i Puchar Polski
w Twoich rękach - gratuluję!
Wiem, że nie lubisz rozczulać
się nad Sobą, ale też wiem że do
ostatniej chwili Twoja walka o PP
stała pod znakiem zapytania, co
się takiego stało?
Dzięki! Mało brakowało, a
straciłabym mistrzostwo. W
biegu finałowym na samym
początku trasy urwałam
łańcuch, poza tym byłam w
nienajlepszej formie po kontuzji, którą odniosłam podczas
treningu, na pierwszej edycji
Pucharu Wierchomli. Miałam
zupełnie niewinnie wyglądającą glebę na banalnej hopie.
Niestety okazało się, że złamałam główkę kości ramiennej.
Na szczęście zrastanie zajęło
tylko miesiąc. Opuściłam dwie
edycje PP, ale mimo to udało
mi się nadrobić straty i w rezultacie wygrać generalkę.
Zdobycie wszystkiego co możliwe
w PL w kategorii kobiet pomaga
czy toruje drogę do startów za
granicą? Czy nie chciałabyś się
zmierzyć z zawodniczkami na
arenie PŚ?
Czy toruje, nie wiem... ale
mimo to chciałabym się w
końcu pościgać za granicą. To
bardzo mobilizuje i pozwala
podnieść poziom umiejętności.
Każdy taki start jest cennym
doświadczeniem, mimo to w
tym roku mimo planów nie
udało mi się i już chyba nie uda
wystartować nigdzie za granicą.
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Odchodząc tr
ochę od tem
atyki
rowerowej,
powiedz co
robisz
gdy nie jeździ
sz na rowerz
e?
Fotografuję
, maluję, gra
m
na gitarze,
śpiewam, ś
pię,
czasem pra
cuję... A tak
generalnie
to wścieka
m się,
bo jazda na
rowerze krę
ci
mnie bardzi
ej niż wszy
stko
to razem w
zięte.
Jestem całk
ow
niona od dw icie uzależóch kułek.

Sześć lat startów w polsce to sukcesy ale i też trudne sytuacje, które najbardziej utkwiły
w twojej pamięci?
Hmm... moje początki były dość trudne ze względu na walczenie z rozpadającym
się sprzętem, brak pieniędzy na wyjazdy i części. Po za tym zawsze szłam na tzw.
„żywioł” i łapałam kontuzje.
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uzji?
Najbardziej wkurzająca z doznanych kont
łopatkę na treningach
w 4crossie z 2005 roku, kiedy złamałam
ki
Pols
twa
rzos
mist
nam
omi
wsp
j
Najgorze
ałam wtedy nos i zwichuzję odniosłam skacząc na dircie, złam
kont
cą
rzają
wku
iej
ardz
najb
mi,
oda
zaw
przed
py, które odbywały się tego
szanse na start w mistrzostwach Euro
e
moj
liło
kreś
prze
góry
z
co
ć,
łokie
nęłam
ie upierdliwe...
połamane żebra też potrafią być cholern
roku w Szczawnie Zdroju... Oprócz tego
Gdybyś mogła cofnąć się 6 lat - zmieniłab
yś coś?
Postawiłabym więcej na myślenie, a
mniej na spontaniczne
reakcje i szaleństwa, mimo wszystko.
Na pewno miałabym
wtedy mniej kontuzji i lepiej wykorzystała
bym swój potencjał.

Myślisz, że kontuzje odstraszają dziewczyny od rowerów? Czy tez
raczej jakiś inny czynnik?
Kontuzje to raz, dwa to siniaki, zadrapania i blizny a trzy trzeba po prostu chcieć i mieć odwagę przezwyciężać swój
strach, słabości i czasem puścić te hample!
Faceci patrzą z przymrużeniem oka na startujące dziewczyny w
DH?
Mam wrażenie, że większość cieszy obserwacja zmagań płci
pięknej z rowerem, stromym stokiem i... błotem ;) Zdarza się
też oczywiście, że nas lekceważą.
Czym się to objawia?
Często nie jesteśmy do końca, jako zawodniczki brane na
poważnie, np. nieraz zdarzyło się, że w relacjach z zawodów
wyniki naszych wyścigów były pomijane, albo kobiety jako
kategoria nie mają klasyfikacji generalnej na koniec cyklu
zawodów. Szkoda, bo widzę, że coraz więcej dziewczyn
regularnie bierze udział w zawodach i myślę, że w przyszłym roku będzie już u nas naprawdę ostra walka.
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Dziewczyny startują tylko dlatego żeby dorównać facetom? o to chodzi?
Babki, jeśli chcą dorównać facetom muszą dużo więcej trenować.
To kwestia konstrukcji psychicznej i trudno to przeskoczyć.
Zawsze najważniejsza jest dobra zabawa, nie trzeba i nie można
się spinać, bo wtedy to przestaje być przyjemne. Ja jestem osobą,
która ma rywalizację we krwi i dla mnie dobrą zabawą jest właśnie
objeżdżanie facetów... przynajmniej niektórych. Poza tym priorytetem jest rozwój umiejętności, każdy postęp, nowy trick sprawia
niewiarygodną frajdę.

Hhehehe, dobrze że nie startuję :) powiedz, rosnąca liczba dziewczyn startujących w zawodach zmienia podejście organizatorów do Was - dziewczyn?
Mamy własną kategorię, podium, generalkę. Poza tym organizatorzy
zaczęli brać nas pod uwagę i np. nagrodami są damskie, a nie męskie
ciuchy :D.
Za czasów Pucharu Nokii i Żywca parę dobrych lat temu w kategorii
kobiety można było wygrać całkiem spore nagrody pieniężne. Mam
nadzieję, że te czasy powrócą bo przydałoby się, żeby wyjazd zwrócił
się od czasu do czasu.
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Od sezonu 2007 zaczęłaś starty w teamie - zmieniło się na +/-?
Startować z E-pay Bike Team zaczęłam w 2006 roku, ale nasz team tak naprawdę zaistniał na scenie DH w zeszłym sezonie ( 2007). Jeśli chodzi o mnie,
to była rewolucja i ratunek, bo nie miałam środków na dalsze starty i sprzęt.
Nosiłam się z zamiarem rzucenia kolarstwa ekstremalnego. Pewnego dnia
spotkałam Huberta Dębskiego, który zaproponował mi miejsce w teamie. I tak
naprawdę od tamtej pory wszystko się zmieniło. Jeżdżąc na zawody z chłopakami mam komfort psychiczny. Nie musze biegać i starać się o miejsce w
czyimś samochodzie, nie martwię się, że coś mi się zepsuje i nie będę potrafiła
tego naprawić, bo zawsze mi ktoś pomoże. Poza tym trenuję jeżdżąc za chłopakami i czuję, że bardzo dużo się już od nich nauczyłam, a to chyba największy
plus. Poza tym, że mam sprawny sprzęt, oczywiście, bo bez tego nie byłoby
żadnej jazdy .

Gdybyś miała nieograniczony czas wolny i full mamonki - z kim chciałabyś
potrenować i gdzie?
No więc tak; Z Cedrikiem Gracią mogłabym imprezować, z Peatem
pić piwo ;). Za
Hillem chętnie bym pojeździła, ale jest za szybki, chyba, że zakłada
my, że nagle mój
poziom niesamowicie się podnosi. Chętnie też pobrałabym parę
lekcji 4x-u u Briana
Lopesa. Jeśli mówimy o miejscu, to marzy mi się Nowa Zelandia
i Brazylia (mają
wspaniałe góry i trasy DH). Na pewno odwiedziłabym też Whistle
r i oczywiście Alpy.
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Sezon zakończony, masz może już zarys planu na 2009?
Tak. Chcę zrobić wszystko żeby podnieść swoje umiejętności i tym
samym czerpać jeszcze większą radochę z jazdy. Jak już wcześniej wspomniałam, sądzę, że starty za granicą bardzo mi w tym
pomogą i jest to dla mnie priorytet na przyszły sezon.

W zakończeniu pogawędki chciałabyś coś powiedzieć może koleżankom
bikerkom ?
Eh, a co ja mogę powiedzieć poza... Jeździć, jeździć ! Robić swoje!
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Już w maju Szczęki wpadł na pomysł zorganizowania dużego Jamu. Nie powiem - zaciekawiła mnie ta propozycja.
Gdy usłyszałem kiedy - 6 września, zdziwiłem się, że tak późno. Bartek szybko wytłumaczył, że dlatego robi to po
sezonie, „żeby ludzie nie mówili, że połamali się na wakacje” po tych słowach już wiedziałem, że będzie grubo... ;)
Dalej przyszły Foty z miejscówy, którą sam budował, news z informacjami - wszystko super. Aż do momentu, gdy na
początku sierpnia przyjechał pojeździć z nami do Nielepic, a wieczorem napisał, że cała jego miejscówa przygotowana na FR JAM została zburzona przez lokalnych rolników, hodowców krów, oraz kierowców traktorów. Zaproponował:
„Co ty na to, żeby zrobić „Nielepice Freeride Jam”?...
Tydzień później staliśmy w środku lasu, na wybiciu gapa przez 8 metrowy wąwóz machając łopatami, żeby go odbudować. Dalej przyszła kolej na 4 metrowego dropa, roadgapa, kilka kosmetycznych zmian na trasach (większość
miejsców była już gotowa, trzeba było je tylko poprawić/powiększyć).
Najwięcej roboty zaliczyliśmy jednak dopiero w sobotę poprzedzającą jam. Trochę zabawy piłą spalinową o nazwie
„stara boba”, trochę łopatami i dwa świeżutkie i soczyste spoty gotowe - Duży step down do wąwozu oraz (chyba
jeszcze większy) step down z dziurą 5x5.
(dzięki i pozdro dla Baz’a, MadCow’a, oraz lokalnych riderów z Roodawa Bikers za pomoc przy kopaniu!)
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Niedziela - dzień imprezy.
w domu wora z kiełRano - zostawienie u mnie
rana do lasu, dopiąć
bachami i jazda z samego
(pędzelek w rękę i
wszystko na ostatni guzik
oło 11 wszyscy zaoczyszczamy wybicia!). Ok
gu obok lasu chyba
czeli się zjeżdżać. Na parkin
ery niż samochody
większą wartość miały row
i jednych i drugich
tam postawione (chociaż
było dużo).

Frekwencja dopisała. Pogoda - jeszcze bardziej! Cały
dzień świeciło słońce (Prawie jak w Californi) a jedna
k nie było upałów.
Na pierwszy ogień poszła traska - każdy chciał się rozjeź
dzić. trasa zrobiona jak najmniejszymi nakładami pracy
- FULL NATURA.
Dużo płynności - początek - wiraż gładkimi bandami
które wyrzeźbiła woda, wypad na trawers, naturalna
rynna
w
lewo, w prawo,
hopka, rynna na szybkości i bocurze, hopka na whipa
w prawo (niektórzy robili to naprawdę stylowo!), poźni
ej wpadasz w naturalna rynne, hopka z lądowaniem w następnej i większa
przelotówka na samym końcu. Dużo fanu = dużo wypro
wadzania - „CZYSTY
FRIRAJD”!! ;)
Niektórzy jednak olali rozjeżdżanie się na trasce i bez
zbędnych podniet zabrali się za dropa (lądowanie było
dość strome), pierwsze loty w wykonaniu niejakiego Denusa z Gliwic totaln
ie na płasko z ładnym trzaskiem zamykania zawieszeni
a przy lądowaniu.
Niektórzy atakowali dropa, inni gapa nad wąwozem,
było kilka gleb, ale w rezultacie nic się nikomu nie stało.
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poddała... Za
nam zaserwowane jeszcze 2 loty
ca ho
z jego strony, po czym atmosfera
pomysłodaw
się rozluźniła.
Niektórzy śmigali sobie po traskac
śmiałkiem był
h, inni sztuczkowali na step upie
, a pozostali latali
gapa nad wąwozem Na rozpęd usta
wiła się niezła kolejka, pomimo teg
o, że dziewczyny
nie rozdawały tam zimnych Red
Bulli.
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Trochę polataliśmy, trochę pojeździliśmy, część ludzi zawinęło się
do domu, a pozostałych dopadł głód - nie ma sprawy, skoczyłem
z Kawulą po kiełbachy, ze Szczękim przygotowaliśmy dzidy PIŁĄ,
ponacinaliśmy kiełbaski - również PIŁĄ, upiekliśmy na ognisku
obok dirtów, zjedliśmy. Owszem. Smakowały.
Na zakończenie pozostał nam diabelski akcent. W Cadilaku
Szczękiego znalazłem SZATANA!! PRAWDZIWEGO.
Oczywiście nie obyło się bez jego spożycia. To był
najcieplejszy szampan na świecie - ISTNA,
piekielna SIARKA!!
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Horsefeathers

KozzyStyle

by

fotostory

L. Ciganek

Z największej imprezy freeride’owej w
naszej części Europy, organizowanej w Czechach, nasz dobry kole
ga L. Ciganek przesłał
ogromną ilość zdjęć. Chcieliśmy napisać
to co widzieliśmy, opisać
atmosferę będącą połączeniem, nieokoro
wanego drewna, świeżo
ściętej trawy, odrobiny natury, pozytywny
ch wibracji, oraz słodkiego smaku pierwszego weekendu wak
acji, ale pomyśleliśmy że
nowa forma relacji, fotostory pozwoli prze
z chwilę poczuć wam
tamtą atmosferę.
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Góry Pristine Sumava, wspaniała publiczność
oraz rowerowy Bike Park w Czechach...
To wszystko oddaje klimat Horsefeathers Kozzy Style.
Web: http://www.horsefeathers.cz
http://www.horsefeathers.cz/kozzystyle/
Foto: Ludek „Lud@s” Ciganek
(www.photopreview.eu)
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Tekst: Tomasz Profic
Foto: Konrad Ruciński
Mistrzostwa Polski w dircie zostały rozegrane już po raz piąty. Milanówek od samego początku
pokazuje, że jest tam najlepsza atmosfera dla tego typu imprez i miejmy nadzieję, że i za rok
tam się spotkamy na jeszcze grubszej imprezie. Co tu dużo gadać, było grubo. Triki to klasa światowa, frekwencja zarówno zawodników jak i kibiców była duża, dokładając do tego scenę, na której szalał Shorti ze
swoim zespołem otrzymujemy mieszankę wybuchową.
Do wygrania było nie mało, bo 500 euro za pierwsze miejsce oraz nagrody rzeczowe w sumie za 20 tysięcy złotych. Na zawody zostali zaproszeni wymiatacze z Czech, Słowacji i Szwecji, co tylko podniosło rangę
imprezy. Na zawodników czekały trzy duże hopki oraz drop, który może nie był wielki, ale był to typowy uskok
napędowy, który kilku zawodnikom sprawił problemy. Boleśnie przekonał się o tym Piotras, który ostatecznie
wylądował w szpitalu z małym resetem oraz kilkoma zadrapaniami na twarzy. Treningi rozpoczęły się o godzinie 10:00, a pierwsze kwalifikacje miały wystartować o 13:30.
Eliminacje rozpoczęli zawodnicy mtb, a zaraz po nich wpuszczono na plac bmxy. Nie pamiętam ilu dokładnie
wystartowało zawodników, ale to co wyprawiali w eliminacjach było tylko przedsmakiem tego co zobaczymy
w finałach. Było mnóstwo grubych trików. Backflipy, supermany, nothingi, 360ki czy tailwhipy. W sumie zawodnicy mieli do dyspozycji trzy przejazdy, najgorszy odpadał i w ten sposób wyłoniono po siedmiu zawodników z każdej kategorii, którzy zmierzą się w wielkim finale.
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Po eliminacjach przysz
edł czas na małą prze
rwę obiadową. W międ
koncert, a spora część
zyczasie odbył się mały
zawodników udała się
na minirampę, by poćw
ki. Gdy przerwa się sk
iczyć parkowe sztuczończyła wróciliśmy na
hopki i rozpoczęły się
finale zmieniono form
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Czech pokazał to co po
teiro, Krają i Zejdą.
trafi najlepiej czyli tailw
hipy z canem. Dołożył
próbę tailwhipa z drop
do tego kilka 36ek oraz
a. Kraja i Roteiro walcz
yli
głównie na 36ki oraz ko
xup. Obydwaj wykony
mbinacje barspin to
wali perfekcyjnie tailw
hipy, ale to Kraja miał
był superman seat grab
asa w rękawie, którym
. Ostatecznie to on za
jął miejsce na podium
z Czech oraz Roteiro.
, potem nasz kolega
Za nimi uplasowali się
Filip z Tychów, który pe
36ki z nosedivem oraz
rfekcyjnie wykonywał
kolejny Czech - Jakub
Vencl. Zażarta walka to
Papieżem, a Martinem
czyła się pomiędzy
Söderström’em o pierw
sze miejsce. Martin po
triki i popisał się przepię
kazał swoje najlepsze
kną 36-ką z podwójnym
barspinem. Papież tak
żyny umiejętności i to
że wzniósł się na wyostatecznie on zajął pie
rwszą lokatę, chociaż
wygrać Martin... jedna
według mnie powinie
k to nie ja sędziowałe
n
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sędziom w tym roku.
że naprawdę ciężko by
Chłopaki na małych kó
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są im obce. Posypały
li, że grube triki nie
się podwójne tailwhip
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rze mówiąc nie pamięt
opposite 360. Szczeam dokładnie co kto zro
bił, bo triki które poka
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zywali były naprawdę
zych rzeczy pamiętam
jedynie backflip turndo
zwycięzcy, czyli Słowa
wn w wykonaniu
ka Dušana Antalíka. Dr
ugie miejsce zajął Czec
Marcin Wróblewski.
h Pavel Caha, a trzecie
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Wyniki MTB

Wyniki BMX

1. Bartek Obukowicz (Polska)
2. Martin Söderström (Szwecja)
3. Piotr Krajewski (Polska)
4. Tomáš Zejda (Czechy)
5. Marcin Rot (Polska)
6. Filip Kołodziej (Polska)
7. Jakub Vencl (Czechy)

1. Dušan Antalík (Słowacja)
2. Pavel Caha (Czechy)
3. Marcin Wróblewski (Polska)
4. Piotr Kołodziej (Polska)
5. Mateusz Kwiatkowski (Polska)
6. Michał Strzemieczny (Polska)
7. Michał Steć (Polska)

os...

m
Wrocław - Agrest i Kos
Tekst: Michał „Mrówa” Szydłowski
Foto: Michał Greń, Paweł Dębiński,
Grzegorz Guła

wczesna wiosna, po zbuPoczątki nie były łatwe. Rok 2002,
miejskiej hopek w parku
rzeniu przez pracowników zieleni
szedł czas na znalezienie
(byłym cmentarzu Niemieckim) nad
wej dżungli między
ono
nowej miejscówki W gąszczu bet
ył miejsce na nowy
atrz
ulicą Bajana, a Balonową Rudy wyp
lną górką, która miała
dirt. Była to niewielka polana z idea
dni co do tego, że to
zgo
służyć za napęd. Wszyscy byliśmy
y sądzili, że dirttu
tórz
niek
dobre miejsce na hopki. Jednak
k,
schoolowym już składzie (Rudy, Wiler, Wite
długo nie postoi.
Bez wahania wzięliśmy się do roboty w old
iata.
wym
(od nazwy dzielnicy - Kosmonautów)
Miru, Georgu, Mrówka). Ziemia na kosmosie
to
formuje, natomiast latem jak wyschnie jest
Kiedy jest wilgotna to dobrze się kopie i łatwo
Już
koniec sezonu stało już pięć hopek i banda.
beton i nici z kopania, nawet po ulewie. Pod
owiad
skakał jedynie Rudy. Co do sprzętu to
wtedy stała największa hopka we Wro, którą
roweru po garażowych przeróbkach, kask
mo, każdy weteran dirtu zaczynał od zwykłego
owaliśmy...
B-pro i rękawiczki zimowe. Na tym się wych
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dowie
04) to progres w bu
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wstał już duży i mały
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(zwany burdelem), ho
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kanciaste jak z forem
i szkoda, że jeździł
i Sebastian. Ten drug
kę i jako
iał niesamowitą zajaw
tylko przez rok, bo m
razu
x. Próba backflipa od
jedyny śmigał na bm
, że był
wyzwanie, zwłaszcza
na hopie to nie lada
stało,
, że nikomu nic się nie
to 2003 rok... dobrze
W
e.
szło - to było by grub
szkoda tylko że nie wy
kowy
ór
był się pierwszy podw
iek,
2004 na Kosmosie od
ac
M
roku dołącza do nas
pki,
jam z tortem. W 2005
ho
4
małym rytmie są już
Karol WH i Roteiro. W
i.
am
m
e spine pomiędzy ryt
w dużym 3, powstaj
za
ed
wi
od
iej
Szklarsk
Przed festiwalem w
Papa.
az
or
bi
Ry
,
W 2006 roku mały rytm mieści już 5 hopek. Dirty na
nas Waldek
okrągło przechodzą liftingi i cały czas są ulepszane.
bie
Rok 2007
to spore zmiany. Ja i Wiler przenosimy się na Agres
Początkowo rozbili so
tową.
Razem z Mopem, Fujim, Grzesiem i Afromanem reakiej
źn
pó
h,
ac
ak
tywujemy starą old schoolową mięjscówkę bmxiarzy,
namiot w krz
tą na której kiedyś jeździli m. in. Szwed, Kajak i Przem
Wilera.
ol. Na
kosmosie ekipa się więc nieco zmniejszyła i gdyby nie
zakwaterowali się u
Rudy, Cinek i Karol WH kosmos by upadł tak jak to ma
teraz
miejsce na Osobowicach. Teraz oni ogarniają ten burde
l! I to całkiem nieźle. W tym roku przebudowali górkę
tworząc na niej czopy napędowe i quatera. Powstał „kosm
iczny ” tunel, duży rytm się nieco powiększył i zmien
iła się
przelotówka. Praca wre i z tego co wiem mają spore
plany co do przebudowy dirtu...
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Kilka słów o Agreście. Nazwa miejscó
wki pochodzi od nazwy ulicy, na której
się ona znajduje - Agrestowa. Hopki w nieco innym
stylu. Mniej trialsowe, a bardziej contest
owe. W rytmie 4 spore hopki + przelotówka dają
ca speeda. W budowie 6 hopka nad
małą rzeczką, a
za nią się zobaczy... Lasek jest spory.
Obok rytmu stoi 2,5 metrowy quater,
z którego można
wybrać dwie opcje: przelotówkę zinte
growaną z bandą, która kończy się hop
ką treningową,
albo techniczną sekcję z czopami i ban
dami w roli głównej.

dirtów nie ingerowały w
Warto dodać, że w budowę obydwu
koparki i ciężarówki z ziemią.
znaczącym stopniu jakiekolwiek
cze więcej! Do zobaczeTak więc pracy sporo, a będzie jesz
nia na dircie, elo!
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Z kogo się śmiejemy?
Tekst: Andrzej Wróbel
Foto: Zbyszek Nowicki
Konrad Ruciński
Damian Knapik

Wielu z nas mówi, że po prostu uprawia kolarstwo górskie. Ale czy osoba
niewtajemniczona może odróżnić chłopaków na rowerach skaczących po
murkach od zawodników pędzących leśną drogą?
Sprawa jest bowiem skomplikowana. XC i DH to jak ogień i woda. Jak PO
i PiS. Jak Doda i Mandaryna…Choć wrzucane do jednego kotła zwanego
MTB, to różnią się od siebie znacząco. Dzieli je zarówno sprzęt, na jakim się
je uprawia, a nawet ludzie i ich charaktery. Przecież w końcu zjazd, hopy to
czysty „hardcore” dla „prawdziwych twardzieli”, a długie podjazdy, tylko dla
zdyscyplinowanych maniaków metod treningowych. Wiadomo, każdy chwali swoje, a z reszty często się szydzi. To co dla jednego wydaje się komiczne
w danej dyscyplinie, dla drugiego jest czymś co po prostu trzeba traktować
poważnie. I tylko będąc ”w sojuszu” z obiema stronami, możesz cokolwiek
powiedzieć na drugich. Ty śmiejąc się z chłopaka tłukącego się na swój ulubiony tor, na niskim siodełku, w pełnej zbroi i „full fejsie”, w palącym słońcu,
nie wiesz, że jednocześnie on nabija się z Twoich ogolonych nóg.
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kilka lat temu,
Kiedyś było lepiej. Różnice między ogólno pojętym XC, a DH były łatwiej zauważalne, a pole do żartów znacząco większe. Jeszcze
uwag i
kilometrów,
gdy nie było takich „pro riderów” jak teraz, w ekstremalnej odmianie MTB królował Freeride. A tutaj dla typowego zjadacza
w
3.0”(!)
„Gazze
upchnąć
docinek była cała masa. Przykład? Opony im większe, tym lepsze. Niektóre z nich to się już w ramy nie mieściły, bo jak
SuperMonAmortyzator?
ramę, w której nie wymyślono jeszcze osi 150mm? Waga oczywiście odpowiednia.: 1,5 kg na oponę i 500g na dętkę.
ster i 300mm skoku. Dla ubogich - „Amor z MZ-ki”.
Wszystko oczywiście swoje ważyło. Bo w przekonaniu ciężkie = wytrzymałe. No i tym sposobem wytrzymałość oznaczała 30 kilogramowy
potworem
rower, czyli jeździć sprawnie raczej się nie dało... Freeride to zjazd, muchy na zębach no i częste odpoczynki. W końcu podróż z takim
do
okazji
a
skokiem,
męczyła. A jak odpoczynek to piwko. W sumie to nawet człowiek jakiś taki bardziej odprężony się zbierał przed kolejnym
pogadania, pośmiania się było więcej.
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A jak pośmiać się to na przykład z „goli nogi”. Ogolone męskie nogi wywołują przecież salwy
śmiechu. Prawdziwy facet to gość z nogami tak owłosionymi, że włosy wkręcają się w łańcuch i
wystają z ochraniaczy. A te śmieszne amortyzatorki lub ich brak? To jest przecież powód, dla którego to nie powinno się nazywać MTB. Dyscyplina i jeszcze raz dyscyplina. Jak w ogóle można
podchodzić do sportu w taki sposób? Zjazdowiec nie rozumie, że nie można jeść wszystkiego
i nawet jeśli się nie chce, to na trening wyjść wypada. Niby to samo kolarstwo górskie, a tyle
sprzeczności.
Tak więc utwierdziło się, że XC jest dla „kochających lycre”, co sprowadzają z każdej górki i pucują rowerki na błysk, podjeżdżają gdzie się tylko da i wypruwają sobie flaki by być najszybszym
w okręgu. DH jest dla twardzieli z długimi listami urazów i kontuzji, którzy żadnego zjazdu się nie
boją, ale podjazdy robią tylko na krzesełkach wyciągu. Maratończyk w końcu dalej myśli, że ekstrema jest raczej dla leniwych pozerów. Pod górę wyciągiem, a w dół działa grawitacja. Newton
miał rację! Nie bierze już jednak pod uwagę, że mimo wszystko trasa wymaga piekielnej wytrzymałości w łapach i nogach. Trasa robi wszystko byś odpuścił. Tak więc treningi są jednak i tutaj
potrzebne. Co prawda we wszystkim jest ziarno prawdy. Wielu zjazdowców traktuje to raczej
jako styl bycia i okazję do szpanu przed dziewczynami, natomiast gdy przychodzi co do czego, to
nagle odzywa się stara kontuzja i lepiej popatrzeć jak inni skaczą.

XC nie jest jednak takie święte. Niezliczone przejażdżki
deptakami z defiladową prędkością, pokaz mody rowerowej
i burza zapachów po olejkach rozgrzewających, nie poprawiają raczej wydolności i wytrzymałości… Są jednak pewne
zmiany. Różnice trochę jakby maleją. Nastawienie się
zmienia. Zjazdówki zaczęły „topnieć” w oczach, a rowery
XC wydają się być coraz masywniejsze. Doszło już do tego,
że na zawodach DH zobaczysz zjazdówkę 16kg na oponach
do XC, z powietrznymi amorami, której dosiada profesjonalista. Przed startem rozgrzewka, zachowana dieta, ogolone
nogi… Halo! Gdy zobaczyłem start Pucharu Świata w 4X,
a tam rasowe części do XC, doznałem szoku! 15 metrowe
hopy, metrowe dropy, a to na ramie do XC; na Skarbie, Foxie F80 lub Rebie. Miazga!

Maratończyk dostrzega natomiast zalety giętej kierownicy i goleni
32 mm. Powiększony przekrój rur zwiększy sztywność i pozwoli
zaoszczędzić parę „watów”. Trasy też nabierają pikanterii. Zdarza
się, że trasa XC lub maratonu ma takie zjazdy, że długością lub
stopniem trudności dorównują tym z DH. I nie ma żartów. 300
metrów w dół po luźno leżących kamieniach z solidną stromizną
nie jest już zarezerwowane tylko dla zjazdowców. Wszystko się
zatem zmienia. Może kiedyś dojdzie do tego że w DH też zaczną
podjeżdżać, a w XC ciężko będzie znaleźć hardtail’a? Na szczęście
póki co, jest z czego się pośmiać, a rodzinie trzeba tłumaczyć
różnice w odmiennych dyscyplinach kolarstwa górskiego.
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G-Shock Dirt JAM ski
oniatow

Tekst/Zdjęcia: Grzegorz Br

Cały festiwal, bo tak to nazwali organizatorzy, obejmował nie tylko zawody na dirtcie, ale
także Snickers Big Air Contest (snowboard, narty, igielit i hop do Wisły), G-Shock Trial Cup,
Emerica Techramps Bowl Challange na niedawno otwartym krytym bowlu, FMX Show w
wykonaniu Bartka Ogłazy oraz Xbox360 Streetball Challenge. Wszystko mniej więcej trzymało
się godzinowego rozkładu jazdy, lecz niestety większość finałów rozgrywało się w tym samym czasie, co uniemożliwiało zobaczenie wszystkiego, co by się chciało. Pogoda dopisała,
może nawet za bardzo, ponieważ upał chwilami był trudny do zniesienia.
Festiwal zorganizowany był w pobliżu nieczynnego hotelu Forum, nad samym brzegiem
Wisły, z widokiem na Wawel. Dirt został zbudowany już parę dni przed zawodami i składał się
z dwóch dużych hop poprzedzonych stromym najazdem zbudowanym z metalowych rurek.
Najazd był nieco za blisko pierwszej hopki, co podnosiło poziom trudności. Muzyka nakręcana przez DJ’ów, dobry komentarz, naprawdę duża ilość widzów kształtowały klimat całej imprezy. Dirt Jam był podzielony na dwa dni. W sobotę treningi oraz eliminacje oraz w niedzielę
finały poprzedzone długą rozgrzewką.
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dziesiętowało 25 zawodników wyłoniono
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Smolna Grill Contest - „No to pojechalismy!”
Tekst: Wojciechowski Michał / Foto: Freestajnia Sopot

Fenomenalna frekwen
cja startujących jak i wi
dzów, roześmiane twarz
oraz niezapomniana atm
e ludzi
osfera - kolejna edycja
Grill Contestu już za na
mi.
Po raz kolejny dzięki ws
półpracy z Miastem So
pot, Wojewódzkim Ko
torem Zabytków oraz
nserwaTrójmiejskim parkiem
Kr
ajo
brazowym udało się zo
zować wysoko pułapow
rganią imprezę :)
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Już od samego rana członkowie stowarzyszenia przygotowywali wszystkie
niezbędne do rozpoczęcia Contestu
rzeczy, a tuz po godz 9 pojawili sie
pierwsi zawodnicy trenujący na trasie.
9.45 - planowo zaczęły sie zapisy
zawodników - łącznie w 3 kategoriach
czyli PRO JUNIOR I KOBITY stawiło sie
ok 120 osób, w miedzy czasie odpalono grilla i bikerzy czekający na starty
mogli posilić sie czymś ciepłym (nie
zjedziesz dobrze trasy dopóki nie zjesz
kiełbasy ;) )
Punkt 12.00 - pierwszy zjazd - powiedzmy ze testowy - Rusza Qźmin, następnie zawodnicy startują zgodnie z przypisanym numerkiem - w miedzy czasie
startów muzyczka, kiełbaski, gorąca
grochówka oraz świetna atmosfera.
Pomimo kilku incydentów na trasie
nikomu nic poważnego sie nie stało
wiec pan Medyk nie miał zbyt wiele do
roboty.
Po pierwszym przejeździe na prowadzenie w kategorii pro wysunął sie
Karol T. zwany potocznie Trzciniakiem
zaraz za nim z niewielką stratą ustawił
sie nasz okoliczny niedźwiadek - miś
Koralgol a zaraz za nim Korneliusz
Mydlak, jednak Wszystko zmieniło sie
po 2 przejeździe gdzie przechodziło 30
najlepszych, nie do pobicia okazał sie
Koralgol który poprawił mocno czas
poprzedniego przejazdu ustanawiając
jednocześnie rekord trasy, drugie miejsce zajął Karol T. Trzciniak a Korneliusz
pozostał na swojej pozycji.
Jeśli chodzi o kat. JR przez oba przejazdy nie do pobicia okazał sie Adi czyli
Adam Zdybel, zaraz za nim na podium
stanął Karol Karczewski a brąz przypadł
Łukaszowi Jasińskiemu.
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Wśród pań nie do pobicia od 1 edycji SGC na podium stanęła nasza Freestajniowa koleżanka Agata Stamm, zaraz za nią Magdalena Wersocka, a 3 miejsce przypadło lokalnej zawodniczce
Aleksandrze Pietsch popularnie znanej pod kryptonimem bojowym „Mucha”.
Przed rozdaniem pucharów, medali zaprojektowanych przez Papka:) oraz nagród głównych,
dodatkowo rozdaliśmy okolicznościowe nagrody dla najmłodszego oraz najstarszego zawodnika
oraz nagrodę specjalna - amortyzator, dla naszego kolegi Piotrka „Wolfa” Heczko za bezinteresowną pomoc od samego początku przy tworzeniu toru, oraz pomoc przy organizacji. Odbyło sie
również losowanie wielu nagród wśród wszystkich zawodników - wiele osób dostało rękawiczki
gogle, piasty, w tłum poleciały koszulki, maty plażowe.
Następnie w granicy godz 16 rozdane zostały na grody główne. Serdeczne podziękowania dla
pomocy medycznej, baru KMAR za pomoc w kwestiach kulinarnych oraz wszystkich sympatyków
i przyjaciół stowarzyszenia za pomoc w organizacji.
Tuż po oznaczeniu zwycięzców zadbaliśmy o to aby na terenie zawodów został porządek a śmieci
znalazły sie na swoim miejscu.
Dziękujemy wszystkim za przybycie, wsparcie oraz doping - to właśnie dzięki frekwencji oraz
Waszej pomocy inicjatywy takie jak minione zawody mogą powstawać.
Trzymajcie za nas kciuki aby wszystko udawało sie jak do tej pory i do zobaczenia na następnej
edycji SGC, i przypominam że największe zasługi ma miasto Sopot dzięki któremu to mamy gdzie
jeździć :)
Pełne wyniki, lista zwycięzców oraz kilka dodatkowych informacji znajdziecie na stronie internetowej FreeStajnia - http://www.freestajnia.pl
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MEGAVALANCHE
Tekst: Patryk Dawczyk
Foto: www.parkrowerowy.pl

Megavalanche to DH Maraton, każdego roku odbywają się 3 edycje, Peru-Cusco,Francja-Alpe d’Huez
oraz na wyspie wulkanicznej Reunion. W Megavalanche nie ma zasad jak przy wyścigach DH,
szanse na start ma 1600 mężczyzn i 150 kobiet, kwalifikacje odbywają sie w 8 grupach po 200 osób.
Jest to jak wielki 4X po trasie DH, z każdej grupy do finału dostaje się pierwsza 50.
Po takich kwalifikacjach zosjate wyłonione najlepsze 400 osób, które następnego dnia mają okazje startować w Megavalanche. Organizacja zawodów była wzorowa, podczas 5 dni zawodów, nie było żadnego
opóźnienie, wszystko odbywało się zgodnie z grafikiem czasowym , który posiadał każdy zawodnik i kibic.
Start w zawodach kosztuje 95euro, w tej cenie dostajemy 7 dniowy karnet na wyciąg, ubezpieczenie,
jedzenie podczas zawodów, w specjalnych miejscach na trasie. wrażenie jakie dopadają podczas zjazdu
nie da sie opisać. Podczas kwalifikacji i wyścigu finałowego każdy
zawodnik ma na celu zdobycie jak najlepszego miejsca, dlatego
podczas wyścigu wałczyłeś nie tylko z trasą, ale także z innymi
zawodnikami.
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Trasa w Alpe d’Huez miała długość 32km, start znajdował sie na lodowcu 3330m.n.p.m meta w miejscowości Allemont 720m.n.p.m
na trasie było wszystko, zaczynając od śniegu, po strumienie górskie,
kamienie, błoto i korzenie.
Na trasie podczas treningu cały czas mijałeś połamanych ludzi, którzy
czekali na helikopter i transport do szpitali, podczas kwalifikacji ponad
350 zawodników nie ukończyło wyścigu.
Megavalanche w którym startuje 400 osób wyścig ukończyły 294 osoby.
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Po całym wyjeździe
nasuwa się jedno sp
ostrzeżenie,
co zrobić żeby wyst
artować w następny
ch zawodach
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ZDROWIE I TRENING - czyli porady trenerskie na temat
kondycji, zdrowia i przygotowań do sezonu.
Tekst: Darek vel Daro

Kolarstwo grawitacyjne jest jak każdy wie sportem extremalnym, no i co się z tym wiąże ekstremalne jest
także ryzyko wystąpienia ekstremalnej kontuzji. Aby temu zapobiec ważne jest przestrzeganie pewnych zasad
takich jak noszenie kasku, ochraniaczy kolan/piszczeli itd. Ale równie ważne jest ( o czym wielu zapomina )
przygotowanie fizyczne, a konkretnie rozwój takich cech motoryki jakim są: siła, szybkość, wytrzymałość,
skoczność.
Każdy rodzaj wysiłku fizycznego powinien być poprzedzony rozgrzewką, dla jednych wystarczy dojazd rowerem ,,na miejscówke’’ oraz podejście pod górkę, a dla innych może to nie wystarczyć i pierwszy skok może
zakończyć się bolesnym naciągnięciem mięśnia, lub co gorsze zerwaniem przyczepu mięśnia do kości co wiąże
się z poważną operacja i długotrwałą rehabilitacją. Rozgrzewka ma za zadanie przygotować cały organizm do
wysiłku, podwyższyć temp. Ciała, ciśnienie krwi oraz częstotliwość skurczów serca. Krew z trzewi musi być
wpompowana do mięśni. Jeżeli w okolicy w której jeździsz nie ma wyciągu, podejście kilkuminutowe na szczyt
górki wraz z rowerem powinno zapewnić rozgrzanie całego ciała, mięśnie kończyn dolnych są największymi
mięśniami naszego organizmu, wiec czworogłowy uda, pośladkowy wielki oraz dwugłowy uda po kilkuminutowym podejściu wykona dużą prace, pozostaje nam na szczycie wykonanie kilkunastu skrętoskłonów, w biegu
wymachy ramion do przodu/ tyłu, szczególną uwagę należy zwracać na nadgarstki oraz staw skokowy, są to
bardzo wrażliwe miejsca narażone na urazy. Jeżeli jesteście w tej komfortowej sytuacji i macie do dyspozycji
wyciąg, musicie przeprowadzić rozgrzewkę składającą się z części biegowej z przyspieszaniem i zwalnianiem
tempa biegu. Wykonanie 3 serii po 20x przysiadów dynamicznych z wyskokiem powinno wystarczyć przed
pierwszym zjazdem.
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Sezon powoli się kończy dla jednych wiąże się to z ciężkimi treningami przeprowadzonymi na siłowni, kilometrami biegu,
oraz przemarznięciem podczas zimowej jazdy na rowerze, dla innych jest to czas gdy rower ląduje w piwnicy i czeka na
nadejście wiosny, a długie wieczory zimowe rider spędza na poszukiwaniu nowego sprzętu aby jego rower był jeszcze
lepszy w przyszłym sezonie. Każdy kto myśli poważnie o sporcie powinien poszukać w okolicy dobrze wyposażonej siłowni, gdzie powinien być cykloergometr(rowerek stacjonarny) i ergometr wioślarski(wiosła) oraz kilka hantli z możliwością dobrania obciążenia, sztanga olimpijska (gryf 20kg) oraz atlas umożliwiający przeprowadzenie treningu obwodowego. Ci którzy nie mieli nigdy wcześniej do czynienia z treningiem w siłowni niech nie ulegają powszechnej, błędnej opinii,
że trening siłowy ich spowolni i że staną się mało ruchliwymi klockami. Na bok odstawcie teorie o magicznym działaniu
kreatyny jak i odżywek typu GAINER, oraz o mitycznej kontuzji kolana która uniemożliwia robienie głębokiego przysiadu
ze sztanga. Ćwiczenia z wolnymi ciężarami czyli sztangi hantle są najbardziej wszechstronnymi z ćwiczeń siłowych angażujących największe grupy mięśniowe. Nie da się zbudować silnych, mocnych i wytrzymałych nóg unikając przysiadu
ze sztangą na barkach. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy przeprowadzić 15 minutową rozgrzewką na rowerze
stacjonarnym, lub na ergometrze wioślarskim. Następnie w formie obwodu ćwiczebnego, czyli wykonanie ćwiczeń na
wszystkie grupy mięśniowe naszego ciała, następującego jedno po drugim i z przerwą wypoczynkową po wykonaniu całego obwodu. Ważne jest aby pamiętać o zasadzie przemienności pracy mięśniowej, czyli nie wykonywać kilku ćwiczeń
na tę samą grupę mięśniową po sobie, zawsze wykonujemy ćwiczenie jednej grupy np. ramiona a po nich ćwiczenia
innej np., mięśnie ud. Każde ćwiczenie powinno być wykonane od 12 do 15 razy w każdej serii, na początek 3 obwody
wystarczą. Pamiętajcie, że jeżeli nigdy nie ćwiczyliście na siłowni lub robiliście to dawno, bardzo łatwo jest przesadzić
z obciążeniami i następnego dnia wystąpią bardzo dokuczliwe bule mięśniowe wynikające z mikrouszkodzeń włókienek
mięśniowych( popularnie zwane zakwasami ) każdemu kto zaczyna ćwiczenia z użyciem sprzętu na siłowni wystarczą
naprawdę małe lecz stopniowo zwiększane obciążenie, taki bodziec treningowy będzie dużo lepsze niż zakatowanie się
pierwszego dnia na siłowni a potem cierpienie z każdym ruchem przez 3 do 4 dni.
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W nastepnym numerze niewykluczone że pojawia sie
tematy min:
- nowe miejscówki
- nowe zdjecia
- ciekawi ludzie
- i wiele innych tematów.
Pamietaj że TY również możesz przekazać coć innym!
Czekamy na twój wkład w rozwój 43R.
Na materiały czekamy do 24 listopad 2008

Dziękujemy wszystkim za możliwość wykorzystania ich słów, obrazów,
co umożliwiło Nam zebranie tego w jedna całość i stworzyć ten numer 43ride.
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