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Maraton Merida Mazovia MTB zakończył długi rowerowy weekend w Myślęcinku.

Trzeci maraton letniego cyklu Merida Mazovia MTB Marathon odbył się w sobotę 4 maja. Mimo
początkowego zachmurzenia, pogoda wreszcie była godna długiego weekendu, co było przyjemną
nagrodą dla uczestników i osób towarzyszących. Dzięki świetnej organizacji i wielkiemu
zaangażowaniu Cezarego Zamany, znanego i cenionego kolarza, każdy etap cyklu Merida Mazovia
MTB Marathon przyciąga setki miłośników kolarstwa i tak też było w Bydgoszczy. Bazą maratonu były
tereny Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek, które zagwarantowały dogodne warunki do
rywalizacji na najwyższym poziomie. Na trasie maratonu znajdowały się bufety z napojami, a po
skończonej rywalizacji, każdy uczestnik miał zapewniony ciepły posiłek regeneracyjny. Dla nikogo nie
zabrakło niezwykle czystej i zdrowej Wody Bydgoskiej, której wypito aż 2000 litrów. Tak jak dzień
wcześniej w Toruniu, również w Bydgoszczy prowadzona była akcja „Ciśnienie na życie”, podczas
której wszyscy chętni mogli bezpłatnie zbadać ciśnienie. Organizatorzy dostarczyli mnóstwo atrakcji
dla najmłodszych amatorów kolarstwa. Dzieci mogły doskonalić swoje umiejętności na rowerkach
biegowych Puky Race, wystartować w mini-wyścigu oraz bawić się na placu zabaw. Osoby
towarzyszące zawodnikom nie mogły narzekać na nudę, w Myślęcinku nie brakuje atrakcji, można
było wybrać wycieczkę parostatkiem pływającym po stawach w okolicy startu, Lunapark, ogród
botaniczny oraz malownicze krajobrazy doliny Brdy idealne na spacer i odpoczynek nad wodą.
Bardzo fajnym pomysłem było połączenie maratonów w Toruniu i Bydgoszczy. Bydgoska trasa jest o
wiele bardziej zalesiona. Już od samego startu wjeżdżamy w las, potem czekają na nas dwa długie
singletracki. To wszystko sprawia, że ta trasa jest bardzo urokliwa. Mijane stawy i rzeka Brda
stanowiły wyjątkowo malowniczą scenerię i dodatkowo, przy dzisiejszej wysokiej temperaturze,
stwarzały wrażenie ochłody dla uczestników. Dzięki temu, że początek tego nietypowego,
dwudniowego maratonu odbył się w Toruniu, a koniec w Bydgoszczy, zawodnicy mogli, po tym
ogromnym wysiłku, odpocząć nad Brdą w Myślęcinku - powiedział po zakończeniu organizator
imprezy Cezary Zamana. W Bydgoszczy odbyło się losowanie rowerów, każdy kto wystartował w
dwóch maratonach Merida Mazovia MTB w trakcie długiego weekendu miał szansę wygrać rower
Merida BIG NINE TFS 300-D o wartości 3 199 zł. Natomiast wśród posiadaczy Pakietu Max
wylosowaliśmy rower Merida BIG NINE EG TFS-D o wartości 3 999zł. Zwycięzcom losowania
serdecznie gratulujemy! Zawodnicy mogli wybierać spośród trzech dystansów: Hobby o długości
8km, liczący 25 km Fit i Mega, który liczył 55 km. Najszybszy na dystansie Hobby był Kacper Macieja
(WSKG Terbud Team) z czasem 00:13:19, drugi był Miłosz Ośko (Warszawski Klub Kolarski) z czasem
00:14:00, a jako trzeci linię mety przekroczył Szymon Dzik (SSP `ORKA` IŁAWA) z czasem 00:14:39.
Pierwszą zawodniczką na tym dystansie była Aleksandra Lach (UKK.BDC Huragan Wołomin) z czasem
00:15:28, jako druga całą trasę przejechała Karolina Milczarczyk (Warszawa) z czasem 00:17:38,
trzecie miejsce zajęła Julia Tyszka (Warszawa) z czasem 00:17:45. Dystans Fit pierwszy pokonał
Tobiasz Kulikowski (GDYNIA/bikeWorld.pl) z czasem 01:08:02, drugi czas (01:08:03) należał do
Mateusza Zdanowicza z Bike TEAM Człuchów, trzeci był Patryk Białek (SK BANK TEAM) z czasem
01:08:31. W kategorii kobiet na tym dystansie najszybsza była Małgorzata Nowacka (BYDZIA POWER
BIKE TEAM) z czasem 01:23:38, druga była Maja Wiśniewska (WARBUD - WARTO BUDOWAĆ) z
czasem 01:26:51, ostatnia na podium była Katarzyna Grochowska (Kościelna Jania) z czasem
01:28:31. Na dystansie Mega pierwszy był Radosław Tecław (www.rowertour.com [2]) z czasem
01:35:13, drugi był Przemysław Ebertowski (Subaru Trek Gdynia) z czasem 01:36:13, trzeci najlepszy
czas (01:36:14) uzyskał Radosław Gołębiewski z TTC JADE TORUŃ. Na tym dystansie najszybsza
okazała się Karolina Paterka (KU AZS WSG) z czasem 01:56:49, druga linię mety przekroczyła
Małgorzata Ziemińska (KU AZS WSG) z czasem 02:00:17, trzecie miejsce wywalczyła Kasia Łysek
(Gdańsk) z czasem 02:01:31. W kategorii mieszkańców Bydgoszczy w dystansie Hobby zwyciężyli:
Suś Cyprian i Monika Piotrowska, najlepsi w dystansie Fit byli:Piotr Stalmierski i Małgorzata Nowacka.
Natomiast w najdłuższym dystansie Mega jako pierwszy przekroczył metę: Radosław Tecław.
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