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Kolarze górscy z Mitutoyo AZS Politechnika Wrocławska 

 

Organizator: Mitutoyo AZS Politechnika Wrocławska 

Termin: 7 kwietnia 2013 

Miejsce: Bautzen, Niemcy 

Nowy sezon. Nowy sponsor tytularny. Nowe nadzieje. Tak w skrócie można określić to, co dzieje się wśród 
kolarzy górskich z KS AZS Politechnika Wrocławska. Dzięki podpisaniu umowy z firmą Mitutoyo Polska klub może się 
dalej rozwijać, a zawodnicy ambitnie planują sezon 2013. W nowych strojach spotkać ich będzie można na trasach 
zawodów MTB zarówno w Polsce jak i za granicą. 

Skład drużyny w głównej mierze stanowią studenci i studentki Politechniki Wrocławskiej. W sezonie 2013 
barwy Mitutoyo AZS Politechnika  Wrocławska reprezentować będą: Łukasz Klimaszewski, Bartosz Krzyśko, Rafał Ad-
amczyk, Michał Cieślak, Patryk Kaczmarczyk, Michał Rudel, Aleksandra Lewandowska, Barbara Krzyśko oraz Anna Wło-
darczyk. Nad całym przedsięwzięciem czuwają Kamil Dziedzic (kierownik ekipy) oraz Józef Łukianowski (manager ds. 
kontaktów ze sponsorami). „Pozyskaliśmy nowych i ambitnych zawodników. Chcemy liczyć się w klasyfikacji drużyno-
wej Bike Maraton, a także mamy nadzieję na pojedyncze sukcesy w zawodach w olimpijskiej formule cross-country.” – 
mówi kierownik drużyny Kamil Dziedzic. 

Docelowymi imprezami dla kolarzy z Politechniki Wrocławskiej będą: Akademickie Mistrzostwa Polski oraz 
Akademicki Puchar Polski w kolarstwie górskim – AZS MTB CUP, a także cykl Bike Maraton. Ponadto planują także wy-
startować w zawodach XC z cyklu Pucharu Polski, Pucharu Czech oraz MDC w Niemczech. 

Dzięki wybudowanej marce drużyny kolarskiej działającej przy AZS Politechnika Wrocławska w gronie spon-
sorów pozostała firma Brubeck (produkująca najwyższej jakości odzież termiczną) oraz Brunox (szwajcarskie smary 
m.in. do rowerów), a także firma PAP1 (dystrybutor odżywek Science in Sport) oraz sklep internetowy CentrumRowe-
rowe.pl. 

W sezonie 2013 szykuje się także powrót regularnie odbywających się we Wrocławiu Otwartych Treningów 
MTB, które w 2011 roku prowadził Kamil Dziedzic – instruktor kolarstwa. Pierwsze treningi rozpoczęły się na początku 
kwietnia, a szczegółowe informacje będzie można znaleźć na stronie internetowej drużyny (www.mtbPWr.pl) oraz na 
jej profilu w serwisie Facebook (www.facebook.com/mtbPWR) oraz Twitter (www.twitter.com/mtbPWR). 

Drużyna kolarzy górskich Mitutoyo AZS Politechnika Wrocławska sezon 2013 rozpoczęła od mocnego akcen-
tu. Zawody z cyklu MDC-XC w międzynarodowej obsadzie w niemieckim Bautzen, które odbyły się w minioną niedzielę 
7 kwietnia, zgromadziły czołowych zawodników z Polski, Czech i środkowych Niemiec. Blisko 40-osobowy peleton elity 
mężczyzn to na zawodach cross-country bardzo budujący widok. Po ostatnich opadach śniegu, a później roztopach 
trasa była bardzo błotnista, co wyjątkowo utrudniało rywalizację. Nie odstraszyło to drużyny z Politechniki Wrocław-
skiej - na starcie pojawiliśmy w licznym 8-osobowym składzie. W kategorii junior Marcin Kowal ukończył rywalizację 
na 6. pozycji pomimo zerwanego łańcucha na ostatniej rundzie. W elicie mężczyzn najlepszy był Patryk Kaczmarczyk, 
który zajął 17. miejsce przejeżdżając pełne 7 okrążeń. "To była dobra szkoła kolarstwa górskiego i bardzo trudny wy-
ścig" - powiedział po zawodach kierownik drużyny Kamil Dziedzic - "Patrzymy z optymizmem na dalszą część sezonu. W 
końcu mamy dopiero początek kwietnia, a przed nami wiele wyścigów". 
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