CROSS COUNTRY W DĘBEM WEILKIM
Dnia 16 czerwca 2012r. Klub Kolarski V MAX z Mińska
Mazowieckiego i Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof
Kalinowski jako organizatorzy wyścigów, przygotowali dla
mieszkańców gminy Dębe Wielkie wspaniały spektakl.
Kierunek ekspansji kolarskiego peletonu nie był
przypadkowy, bowiem od zeszłego roku funkcjonuje w tej
gminie aż cztery grupy młodych miłośników rowerów.
W Rudzie, Cygance, Górkach i Dębem Wielkim pod okiem
Jacka Tomkiewicza trenują dzieci ze Szkół Podstawowych i Gimnazjów. Doskonałą okazją do
organizacji pierwszego wyścigu Cross Country w Dębem Wielkim był sobotni piknik rodzinny przy
tutejszej Szkole Podstawowej. Dużo wcześniej udział w rywalizacji zapowiedzieli kolarze z innych
miejscowości powiatu. W upalną sobotę przybyli do Dębego Wlk. zawodnicy z Halinowa, Siennicy,
Mrozów, Wiśniewa, Jędrzejowa, Rudy, Górek, Cyganki,
Mińska Mazowieckiego i Warszawy. Rywalizacja toczyła
się w obrębie kompleksu parkowego tuz przy Szkole
Podstawowej co dawało kibicom doskonałą oglądalność
kolarskich zmagań.
Jako pierwsze na starcie pojawiły się dzieci w wieku 11-14
lat. Gorący doping od publiczności dostała Maryla
Domańska - bardzo ambitna zawodniczka Kolarskiej
Szkółki "Dębe Wielkie", która musiała tego dnia ustąpić
tylko doświadczonej Małgosi Tomaszyckiej z V MAXU
Mińsk Maz. Trzecia na mecie była pracowita Kinga Zgorzelska z Kolarskiej Szkółki "Halinów". W tej
samej grupie wiekowej wśród chłopców zgodnie z prognozami wygrał zawodnik Warszawskiego
Klubu Kolarskiego - Dominik Górak. Wielką niespodziankę sprawił gospodarzom Kacper
Ostrowski
z Kolarskiej Szkółki "Dębe Wielkie" przyjeżdżając na drugiej pozycji ! Trzeci był zawodnik
Kolarskiej
Szkółki
"Cyganka"
Dawid
Ostrowski.
Zmagania starszych dzieci - powyżej lat 15, to już dominacja zawodników z mińskiego V MAXU Dominika Jarosza, Radka Soszyńskiego i Karola Pałdyny. Największym zainteresowaniem cieszył się
jednak wyścig zawodników "Elity" czyli kolarzy pełnoletnich. Od samego startu aż do mety nie oddał
prowadzenia kolarz V MAXU Mińsk Mazowiecki Adam Borkowski. Podopieczny trenera Jacka
Tomkiewicza w tym sezonie prezentuje wyborną formę wygrywając zarówno wyścigi szosowe jak i
MTB. Drugi finiszował Tomasz Szczepaniak z BSA PRO-TOUR przed Kamilem Boruckim z V MAXU. Ten
wyścig był fantastycznym pokazem prawdziwej sportowej walki gdzie nie brakuje adrenaliny,
dramaturgii, rozczarowań i radości. To tutaj młodzież uczy się czym są zasady "fair play", szacunek
dla
rywali,
koleżeństwo.
Na sam koniec kolarskiego widowiska publiczność zobaczyła jeszcze popisowy przejazd na dystansie
500 metrów, dwojga najmłodszych uczestników imprezy. Sześcioletni Alan Rek z Mińska
Mazowieckiego oraz dziesięcioletnia Julia Kalinowska z Dębego Wielkiego, dali widzom mistrzowski
pokaz kunsztu kolarskiego a starszym kolegom - jasne przesłanie: "to idzie młodość" !!
Ceremonia dekoracji zwycięzców odbyła się na scenie głównej festynu a fundatorem cennych nagród
rzeczowych był współorganizator wyścigu - Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski.
"..to kolejna udana impreza kolarska w naszym powiecie. Coraz więcej jest wokół nas chętnych do

współpracy zadowolonych ludzi, sponsorów.. Coraz więcej świadomości o potrzebie wspierania
sportowych imprez dla dzieci i młodzieży. Jak powiedziałem na początku roku - sezon kolarski 2012
będzie wyjątkowy zarówno dla moich podopiecznych jak i mieszkańców powiatu. Jeszcze tego lata
znów będziemy wspólnie bawić się w Okuniewie, Mistowie oraz kilkakrotnie w Mińsku
Mazowieckim.."(Jacek
Tomkiewicz
V
MAX)
Galerie zdjęć z imprezy oraz wyniki wyścigu dostępne są na stronach: www.vmaxkolarze.pl oraz
www.debewielkie.pl

