KALENDARZ
SZOSOWYCH WYŚCIGÓW KOLARSKICH
W POWIECIE MIŃSKIM W 2014 ROKU

Klub Kolarski V-MAX Mińsk Mazowiecki wraz ze współorganizatorami ma
wielką przyjemność i satysfakcję przedstawić oficjalny kształt kalendarza
szosowych wyścigów kolarskich jakie odbędą się na terenie miasta i powiatu
mińskiego w sezonie 2014. Powód do radości jest tym większy, że to już piąty
rok z rzędu gdy kolarstwo na terenie ziemi mińskiej systematycznie zwiększa
popularność przywołując do pamięci najwspanialsze czasy tej pięknej
dyscypliny. Regularnie w całym kraju wzrasta liczba osób jeżdżących na
rowerach. Są to zarówno rowerzyści którzy traktują tę zabawę amatorsko jak
również ci którzy trenują i ścigają się wyczynowo. Nie inaczej rzeczy się mają
w powiecie mińskim. W tutejszych szkółkach kolarskich prowadzonych w kilku
gminach przez Klub V-MAX liczba trenujących dzieci stale rośnie. Z roku na
rok przybywa nam też różnorakich imprez kolarskich zarówno tych dla kolarzy
wyczynowych jak i tych dedykowanych do rodzin, młodzieży i dzieci, którzy
chcą być aktywni fizycznie, dobrze się bawić a przy tym zobaczyć prawdziwe
kolarstwo na najwyższym poziomie.
Nadchodzący sezon 2014 przyniesie nam aż 7 wysokoprestiżowych wyścigów
szosowych. Dotychczasowe grono miejscowości gościnnych kolarstwu z lat
poprzednich tj. Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Dębe Wielkie i Chmielew zostało w
tym roku poszerzone o kolejnych dwóch gospodarzy którzy powitają szosowy
peleton po raz pierwszy. Mowa jest o Halinowie i Jakubowie. A oto

fragment kalendarza ogólnopolskiego ze wskazaniem tutejszych wyścigów
zatwierdzonych już przez Komisję Masters PZKOL.
10 maja 2014 r. - Super Prestige "Kolarski Klasyk" w Chmielewie k.Mińska
Mazowieckiego (Puchar Polski Masters)
11 maja 2014 r. - Super Prestige "Kolarski Klasyk" w Halinowie (Challenge
Masters 2014)
7 czerwca 2014 r. - Super Prestige "Kolarski Klasyk" w Mrozach (Challenge
Masters 2014)

29 czerwca 2014 r. - Kolarskie Kryterium Uliczne
w Dębe Wielkim (Challenge Masters 2014)
3 sierpnia 2014 r. - Super Prestige "Kolarski Klasyk" w Jakubowie (Challenge
Masters 2014)
27 wrześnie 2014 r. - "Memoriał Feliksa Rawskiego" - Kolarskie Kryterium
Uliczne w Mińsku Mazowieckim (Challenge Masters 2014)
28 wrześnie 2014 r. - Zakończenie Sezonu Kolarskiego na Mazowszu "Kolarski
Klasyk" w Chmielewie k.Mińska Mazowieckiego
Dużym wyróżnieniem jest fakt umieszczenie wszystkich naszych imprez w
Ogólnopolskim Challenge,u Masters PZKOL co oznacza że będziemy u nas
podejmować wyjątkowo liczny peleton a poziom sportowy będzie niezwykle
wysoki !!! Tym bardziej wszyscy jesteśmy ciekawi jak pojadą nasi zawodnicy z
V-MAXu którzy w zeszłym sezonie wypracowali sobie bardzo wysokie noty w
ogólnopolskim środowisku kolarskim.
"..Faktycznie w ostatnim sezonie rozkręciliśmy się bardziej niż zakładałem.
Nasza młodzież brylowała w wyścigach MTB na terenie całego kraju. Małgosia
Pyrek zdemolowała rywalki w klasyfikacji generalnej dziewcząt. Adam
Borkowski przy doskonałym wsparciu kolegów z Teamu sięgnął po zwycięstwo
w klasyfikacji OPEN w generalce Ogólnopolskiego Cyklu "Super Prestige"..
Chłopcy z "Elity" V-MAXU kilkakrotnie tez pokazali że potrafią skutecznie
walczyć z krajowym i zagranicznym peletonem zawodowym. Teraz znów
będzie trzeba pokazać się jak najlepiej - szczególnie na własnym podwórku,
przed własną publicznością.. Na szczęście nie brakuje nam woli walki. W
kolarstwie nie ma na to miejsca. Postaramy się solidnie namieszać a rywalom
już dzisiaj obiecujemy - nie będzie łatwo.." Jacek Tomkiewicz - trener
Wszystkie informacje i regulaminy dostępne są na stronie K.K.V-MAX:
www.vmaxkolarze.pl oraz na FB.

