
Pierwszy Amatorski Rajd Rowerowy
po Wzgórzach Strzelińskich

Zmagania w błocie
STRZELIN

Extreme, small, amator - to kategorie, w których
grzęznąc w błocie zmagali się uczestnicy l Amator-
skiego Rajdu Rowerowego po Wzgórzach Strzeliń-
skich. Odważnych pasjonatów jazdy rowerowej,
mimo niesprzyjających warunków, było wielu.

Na starcie stanęło 35 uczest-
ników. Wcześniej kilku z nich
zrezygnowało. Padający. po-
przedniego dnia deszcz spra-
wił, że pokonanie trasy rajdu -
wcześniej uznanej za łatwą -
okazało się zbyt trudne

Pierwszy rajd został przy-
gotowany doskonale pod każ-
dym względem. Organizato-
rzy mogli liczyć na pomoc
starostwa powiatowego
(szczególnie wicestarosty Ja-
na Andryszczaka), które nie
tylko objęło patronatem im-
prezę, ufundowało puchary
dla zwycięzców i nagrody,
ale zajęło się oznakowaniem
tras rowerowych.

Trasa była niezwykle inte-
resująca (zawodnicy mieli do
przejechania 18 km) - wiodła
nie tylko asfaltową drogą, ale
także przez las i przez nieu-
twardzone tereny. W związ-
ku z padającym dzień wcze-
śniej deszczem, uczestnicy
musieli wielokrotnie przepro-
wadzać swoje rowery, grzę-
znąc w błocie. Jednakże mi-
mo trudności i dwóch niegro-
źnych wypadków (potłucze-
nia i drobne skalaczenia), na
metę dojechali wszyscy. Tam
czekał na nich prysznic, go-
rąca herbata i pieczone kieł-
baski

(MYSZ)

W kategorii SMALL - I miejsce zdobył Rafał Chaszczewski,
przed Piotrem Skowrońskim i Mateuszem Dąbrowskim.
Wśród kobiet - w kategorii AMATOR zwyciężyła Sabina Za-
lewska-Kruk, II miejsce przypadło Danucie Maślance, III -
Teresie Cygal. W tej samej kategorii wśród mężczyzn - pierw-
szy na mecie stawił się Jakub Łukasik, za nim - Wojciech
Pawliszak i jako trzeci - Przemysław Oleszczuk. W najtru-
dniejszej kategorii - EXTREME - zwyciężył Dariusz Baran, II
miejsce zajął Adam Kondzioła, a III - Paweł Szeszko.

Przyznano także nagrody specjalne: nagrodę fair play otrzy-
mał Piotr Cerulewicz ze Strzelina, nagrodę dla najmłodszej
uczestniczki - Sonia Terszowski. Specjalną nagrodą uhonoro-
wano także najstarszą uczestniczkę rajdu - Danutę Maślankę.

FOT. BOGUSŁAW SZYCHOWIAK

Mimo trudnych warunków atmosferycznych, uczest-
nikom humory dopisywały.


