Za nami IV Otwarte Mistrzostwa Powiatu Dębickiego
w Kolarstwie Górskim w Konkurencji XC w ramach Podkarpackiej Ligi
Rowerowej w formule XC
W dniu 10 czerwca na Stoku Narciarskim w Stobiernej odbyły się IV Otwarte
Mistrzostwa Powiatu Dębickiego w Kolarstwie Górskim w Konkurencji XC w ramach
Podkarpackiej Ligi Rowerowej w formule XC. Organizatorami Mistrzostw byli: Starostwo
Powiatowe w Dębicy, Urząd Miasta Dębica, Urząd Gminy Dębica, Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji Gminy Dębica, Dębicki Klub Kolarski „Gryf”, Centrum Kultury i Bibliotek Gminy
Dębica oraz Centrum Edukacji Ekologicznej Gminy Dębica.
Zanim kolarze wyruszyli na trasę, oficjalnego otwarcia zawodów dokonali : Starosta
Powiatu Dębickiego – Andrzej Reguła, Zastępca Wójta Gminy Dębica – Zdzisław Siwula,
Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Dębica – Krzysztof Lipczyński, Dyrektor
Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica – Marcin Ciszek, Zastępca Dyrektora Centrum
Kultury i Bibliotek Gminy Dębica – Sylwia Zapał oraz Prezes Dębickiego Klubu Kolarskiego
„GRYF” – Marek Kliś, który dodatkowo przekazał kilka cennych informacji dotyczących
przebiegu i organizacji zawodów. Wszyscy jednomyślnie podziękowali licznie zgromadzonym
uczestnikom i osobom towarzyszącym za przybycie do Stobiernej na zawody tym samym
życząc osiągnięcia jak najlepszych wyników a przede wszystkim bezpiecznego dotarcia do
mety.
W zawodach wzięło udział łącznie 100 zawodników reprezentujący m.in. takiej kluby
jak: SKK Sandomierz, Dębicki Klub Kolarski „GRYF”, Jedlicze Team, Skalniak, ZKS Stal Rzeszów,
K.K Jeżowe MTB, KCT Krosno, MTB Mosir Dukla, Flotex Polska, Żbik Komańcza, Bieniasz Bike,
JG Sterk Bike Team, Sports Comp, Grander Team Mielec, JSC Jasło i Duro.
Dla wszystkich zawodników przygotowano 3 trasy o różnej długości. Uczestnicy z
kategorii 1-6 oraz 7-8 mieli do pokonania jedno okrążenie małej pętli dla dzieci. Zawodnicy w
kategoriach: 9-10, 11-12, 13-14 i 15-16, rywalizowali na średniej pętli o długości ok 400
metrów, różniąc się ilością okrążeń. Dla kolarzy startujących w kategorii OPEN przygotowano
bardzo wymagającą pod względem kondycyjnym pętlę XC o długości 2630 metrów z dwoma
stromymi podjazdami, które biegły przez całą długość stoku, co wymagało umiejętnego
rozkładu sił na cały wyścig. Dodatkowym utrudnieniem dla zawodników była bardzo wysoka
temperatura oraz ostre słonce, które mogły spowodować przegrzanie organizmu i
odwodnienie.
W tym roku IV Edycja Mistrzostw przybrała zupełnie nową formułę. Dzięki włączeniu
trasy w Stobiernej do cyklu zawodów Podkarpackiej Ligii Rowerowej w formule XC, wszyscy
uczestnicy oprócz rywalizacji o jak najlepsze miejsca dodatkowo walczyli o kolejne punkty do
ogólnej klasyfikacji całego cyklu. Mimo tego, iż pula nagród była duża, to przez cały czas
trwania zawodów zarówno wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych panowała niezwykle
przyjazna i przyjacielska atmosfera.
Po zakończeniu sportowych zmagań na wszystkich uczestników czekał gorący posiłek,
a po chwili przerwy nastąpiło oficjalne udekorowanie zwycięzców w danych kategoriach. Dla
najmłodszych zawodników przygotowano specjalne pakiety upominkowe ufundowane przez

Brico Marche w Dębicy, MiastoRowerów.pl, Fabryce Farb i Lakierów Śnieżka SA, Olimp
Laboratories Sp. z o.o., Darco Sp. z o.o., dodatkowo wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe
medale i dyplomy, zaś po wręczeniu nagród każde dziecko mogło wylosować dodatkową
nagrodę ufundowaną przez Firmę Miasto Rowerów.
Dla zwycięzców w pozostałych kategoriach oprócz medali i nagród rzeczowych
organizatorzy przygotowali bony upominkowe o różnej wartości, które wręczali : Zastępca
Wójta Gminy Dębica – Zdzisław Siwula, Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Gminy Dębica – Krzysztof Lipczyński, oraz Prezes Dębickiego Klubu Kolarskiego „GRYF” –
Marek Kliś.
Organizacja IV Edycji Mistrzostw stała się znacznie łatwiejsza dzięki wszystkim
sponsorom i fundatorom nagród przy wsparciu których tegoroczna edycja przyniosła
rekordową ilość nagród. W tym miejscu pragniemy ogromnie podziękować :
•
•
•
•
•
•

Fabryce Farb i Lakierów Śnieżka SA,
Brico Marche w Dębicy,
MiastoRowerów.pl,
Darco Sp. z o.o.,
Olimp Laboratories Sp. z o.o.,
Drukarni ZET w Dębicy,

Bez tak ogromnego wsparcia organizacja zawodów nie była by możliwa. Dziękujemy.
Dziękujemy Prezesowi – Markowi Klisiowi oraz wszystkim członkom Dębickiego Klubu
Kolarskiego „Gryf” za pomoc przy organizacji zawodów oraz dbaniu o bezpieczeństwo
uczestników na trasie mistrzostw.
Przede wszystkim dziękujemy zawodnikom, dla których wkład i praca w organizację
zawodów jest czymś wartym zaangażowania. Mamy nadzieję, że kolejna edycja będzie stać
na równie wysokim poziomie i przyciągnie kolejnych kolarzy.
Do zobaczenia za rok.

