Wydarzenia

III MISTRZOSTWA POWIATU KOZIENICKIEGO
W KOLARSTWIE MTR
13 września w Kozienicach zorgani
zowane zostały III Mistrzostwa Powiatu
Kozienickiego w Kolarstwie MTB, roz
grywane w ramach XIV edycji zawodów
z cyklu „Legia MTB Maraton”.
Tegoroczna trasa wyścigu wiodła
głównie przez malownicze leśne dro
gi, nie zawsze idealnie przejezdne. Za
wodnicy, głównie ci, którzy startowali
w wyścigu dla rekreacji oceniali trasę
jako dość trudną, natomiast stali uczest
nicy tego typu zawodów zgodnie stwier
dzili, iż kozienicki etap należał do tych
łatwiejszych.
Biuro wyścigów, start i meta tradycyj
nie zlokalizowane były przy ulicy Głowaczowskiej na terenie dawnej strzelnicy.
Na linii startu w samo południe stanęło
129 zawodników i zawodniczek, w tym
23 uczestników, którzy wzięli udział
w Mistrzostwach Powiatu Kozienickiego.
Wyścig rozgrywany był na trzech dystan
sach: GIGA - 54 km, MEGA - 36 km
oraz MINI - 18 km. Mieszkańcy powia
tu kozienickiego zwolnieni byli z opłat
startowych.
Dystans GIGA w kategorii mężczyzn
najszybciej pokonał Andrzej Piasek, dru
gi na metę dojechał Justyn Wójcik, nato
miast trzecią lokatę wywalczył Grzegorz
Rusinowski. Dystans MEGA najszybciej
pokonał Piotr Nowakowski, tuż przed
Grzegorzem Skuzą i Andrzejem Kudłą.
Na dystansie MINI najlepszymi okazali
się kolejno Sebastian Morawski, Maciej
Popecki oraz Jarosław Piskozub.
Medale i puchary zwycięzcom III
Mistrzostw Powiatu Kozienickiego oraz
zawodów Legia MTB Maraton w Ko
zienicach wręczyli Mirosław Górka wi
ceprzewodniczący Rady Powiatu Kozie
nickiego, Igor Czerwiński wiceburmistrz
Gminy Kozienice oraz Marcin Wasiołek
prezes Klubu Kolarskiego „Legia 1928”.
Organizatorzy
oprócz pucharów
i medali dla zwycięzców zapewnili tak
że nagrody dodatkowe, losowane wśród
wszystkich uczestników zawodów, bu
fet regeracyjny na mecie oraz bezpłatny
serwis techniczny. W przemówieniu koń
czącym niedzielną imprezę Marcin Wa
siołek prezes Klubu Kolarskiego „Legion
1928” podziękował władzom samorządo
wym powiatowym i gminnym za owocną
współpracę, a powiat kozienicki nazwał
stolicą kolarstwa mazowieckiego.
Partnerami XIV edycji zawodów Le
gia MTB Maraton byli m. in. Powiat Ko
zienicki oraz Gmina Kozienice.
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