


Na co dzień startuje spod żużlowej 
taśmy, po sezoNie wystartował 
w Głażewie
FaNom żużla pawła przedstawiać Nie trzeba. większość 
człoNków mX otopit toruń zNa Go rówNież ze wspólNych  
treNiNGów Na pit bike. czym różNią się starty Na dużym  
i małym motocyklu, dlaczeGo wybrał pit bike? 

rozmawiamy
z pawłem przedpełskim
żużlowcem, zawodnikiem Get well toruń

Udział w III rundzie Bud-Rem-Stal Otwartych 
Mistrzostw Pit Country Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego był Twoim debiutem w takiej for-
mule zawodów.
- Tak. W ogóle pierwszy raz startowałem z takich 
bramek, jak na zawodach motocrossowych, więc 
praktycznie wszystko było dla mnie nowe. Faj-
nie, że zawodnicy są podzieleni na klasy, według 
mnie bardzo trafnie, a przez to nie jest lekko. 
Zawodnicy naprawdę prezentują bardzo wyso-
ki poziom. Rywalizowałem w grupie, gdzie byli 
zawodnicy z Mistrzostw Polski w motocrossie, a 
nawet trener Marcin Wójcik i widać, że czują się 
tu jak ryby w wodzie. Startowałem po kontuzji, 
więc trzeba było uważać, ale bardzo się cieszę, 
że mogłem wystartować, pościgać się z innymi. 
Najgorzej nie wypadłem i świetnie się bawiłem.

Ale motocross nie jest Ci obcy. Właśnie od tej 
dyscypliny zaczynałeś swoją przygodę z moto-
cyklem.
- To prawda, motocross był na samym początku 
mojej kariery. Oczywiście, kiedy przyszedł żużel, 

jazda w terenie zeszła na drugi plan. Poza sezo-
nem mogę pozwolić sobie na to, by  więcej jeździć 
w terenie, jest do bardzo dobra forma treningu. 

Czyli to nie był debiut, tylko powrót w nieco in-
nych warunkach?
- Przy przesiadce z dużego motocykla motocros-
sowego na pit bike na pewno jest o wiele lżej. Ale 
generalnie sama technika się nie zmienia. Różni-
ca polega na mocy i wielkości ramy. Na pewno 
jest to świetny pomysł na początek przygody z 
motorsportem w ogóle. Mniejsze ryzyko kontuzji, 
dobre pole do nauki techniki, a przede wszystkim 
świetna zabawa niezależnie od wieku.

W Głażewie wystartowałeś już po zakończeniu 
startów na żużlu. W sezonie żużlowym jest to 
zbyt duże ryzyko?
- Startując w tego typu zawodach muszę bardzo 
uważać. Oczywiście jest to bardzo dobra forma 
rozruszania się, zabawa. Dla mnie każdy kontakt 
z kierownicą i motocyklem jest na plus. W przy- 
padku pit bike bardzo ważny jest aspekt małego

prawdopodobieństwa kontuzji. Ale ryzyko za-
wsze istnieje. Jako zawodnik związany zawodo-
wo z żużlem, nie mogę sobie na to pozwolić.

Poza tym, że zaprezentowałeś nam się w wersji 
pit country, kończąc III rundę na świetnej czwar-
tej pozycji w kategorii Open, to próbowałeś  
również jazdy w wersji supermoto. Która forma  

bardziej przypadła Ci do gustu? Teren czy ślizg 
po asfalcie?
- To zupełnie co innego, nawet ciężko porównać 
do siebie obie te dyscypliny. Najlepsze w pit  
bike’ach jest to, że wystarczy zmienić koła  
i możemy korzystać z jazdy w zupełnie innych 
warunkach. Zarówno cross, jak i supermoto to 
świetne, rozwijające dyscypliny i świetna zaba-
wa, z której zamierzam jak najwięcej korzystać.

Na zdjęciu Paweł Przedpełski 
z zawodnikiem MX Otopit Toruń 
Bartkiem Pawlikowskim
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Zacznę od pytania. Na czym dzieci budują swoją wy-
obraźnię? Odnoszę wrażenie, że zbyt często na grach 
komputerowych i bajkach. Niestety tylko w fikcyjnym 
świecie mamy kilka żyć. W prawdziwym życiu każda se-
kunda ma znaczenie. To co z nią zrobimy i jak ma wpływ 
na nasze życie. To jak na torze. Sekunda może zade-
cydować o wygranej lub przegranej. O tym czy upadnę  
i jak szybko się podniosę. Czy odpalę motocykl i poja-
dę dalej czy się poddam. Tak buduje się wyobraźnię,  
tak uczy się przewidywać skutki naszego zachowania. 
Uczy konsekwencji i pokory, hartuje. Żeby wygrywać, 
często trzeba zacząć od lekcji przegrwania. Trzeba mieć 
cele i ciężką pracą do nich dążyć. I właśnie taka jest 
nasza misja. Nie chcemy  trenować tylko przyszłych 
mistrzów, chcemy każdemu zawodnikowi dać coś wię-
cej, pokazać jakie pokłady siły i walki w nim drzemią. 
Chcemy, by zrozumieli że nie każdy jest stworzony  
do wygrywania i to nie jest złe. Czasem sama decyzja  
o starcie w zawodach jest już wygraną. Każdy poprawio-
ny czas czy ukończenie zawodów  to własny mały suk-
ces. Wygraną jest pasja. Coś co pochłania i determinuje 
nasze życie. Czynnikiem dodanym są przyjaźnie, niesa-
mowite przygody, wyjazdy, sukcesy. W naszym klubie 
jest ponad setka osób, połowa ma licencje wyścigowe. 
Najmłodsi zawodnicy startujący w stawce mają osiem 
lat. Często ich zachowania są bardziej dojrzałe, niż  
te prezentowane przez dorosłych. Ja wiem jedno. Jeśli  
za kilka lat wyjadą na ulicę, może skuterem, może mo-
tocyklem, nie przejadą na zielonym świetle tylko dla-

tego, że mają pierwszeństwo. Najpierw się upewnią,  
czy na na pewno nikt nie wjechał mimo jego braku.  
Być może kiedyś ta umiejętność przewidywania, zrozu-
mienia że nie wszystko zależne jest od nas, zaprocentu-
je. Ja jestem dumny z naszych małych podopiecznych. 
Mimo upadków się podnoszą i jadą dalej. My staramy 
się robić wszystko, by warunki w jakich się uczą były 
bezpieczne, a nie ma bardziej bezpiecznego miejsca  
do nauki jazdy motocyklem niż tor. Promujemy pit bike. 
Dlaczego? Bo to lekkie motocykle, nie grożą poważ-
ną kontuzją, a dają tyle samo frajdy co pełnowy-
miarowy sprzęt. Jeszcze dwa, trzy lata temu wiele 
osób pukało się w czoło, kiedy słyszało o torze off
-roadowym na wsi w kujawsko-pomorskim. Dziś 
tor w Głażewie to prawdziwa polska stolica pit 
bike. To miejsce, które ściąga całe rodziny, tam 
się szkolą zawodnicy, tam się integrują rodzice, 
tam przyjeżdżają najlepsi trenerzy. Na nasze 
zawody przez cały sezon, zarówno w wersji 
supermoto, jak i pit country łącznie przyje-
chało ponad 150 zawodników z całego kraju! 
Jesteśmy prawdopodobnie najliczniejszym, 
czynnym klubem motorsportowym. I wiecie  
co Wam powiem jeszcze? My się dopiero roz-
kręcamy!

Łukasz Pawlikowski,
MX Otopit Toruń

debiut 
pit bike’ów 
w wersji Flat 
track
blisko trzydziestka zawodników na pit bi-
ke’ach wystartowała w pierwszych w polsce zma-
ganiach flattrackowych! zawodnicy imponowali 
tempem, prędkością, zaciętą rywalizacją. to była 
wymarzona premiera małych motocykli na dużym 
stadionie żużlowym.

Czym różnią się pit bike od dużych motocykli? 
Oczywiście gabarytem i mocą. Natomiast zawod-
nicy dosiadający tych nieco mniejszych maszyn, 
nie odstają w zaciętej rywalizacji od zawodników 
na pełnowymiarowych sprzętach. Dla przykładu 
dziewięcioletni Dawid Zaremba, ścigający się na 
co dzień w motocrossie na swoim sześciokonnym 
pit bike osiągał średnią prędkość najszybszego 
okrążenia na poziomie 52 km/h. Zwycięzca ry-
walizacji w klasie pit bike Daniel Blin i ten sam 
wskaźnik to 54 km/h (na motocyklu 13 KM), na  
dużych motocyklach supermoto rzędu czter-
dziestu koni mechanicznych maksymalne okrą-
żenia dochodziły do 56 km/h.

żużlowe pit bike

- Kiedy otrzymaliśmy zaproszenie od organiza-
tora do udziału w evencie flat track, nie mogliśmy 
odmówić. Nasi zawodnicy mają dużo doświad-
czenia zarówno w wyścigach supermoto, jak  
i w off-roadzie, to zaprocentowało w sobotę 
na Motoarenie- mówi Łukasz Pawlikowski, YCF 
Polska.

Flak Track, zwany inaczej dirt trackiem lub 
żużlem amerykańskim to bardzo popularna 
dyscyplina wśród czołowych zawodników 
motocyklowych. Widowiskowa i podnosząca 

umiejętności jazda bez przedniego hamulca 
i błotnika zyskuje na popularności również 
w naszym kraju. - Bardzo chciałem wystą-
pić, niestety uraz głowy nie pozwolił mi na 
to - argumentował zawodnik wyścigów mo-
tocyklowych, Paweł Szkopek. Tym razem 
wystartowali jego synowie, oboje właśnie na 
pit bike. - Na flat tracku startuje wielu świet-
nych zawodników: Valentino Rossi ma swoją 
szkółkę na dirt flacku, Marc Marquez startuje  
w prestiżowym Superprestigio Dirt Track, gdzie 
jeździ czołówka motocyklowego MotoGP. Na 
toruńskiej Motoarenie wystartowali moi syno-
wi, świetnie się bawili, przede wszystkim było 

bezpiecznie, a udział w tego typu wydarze-
niach to świetna nauka: ślizganie się i próby 
znalezienia przyczepności, żeby się nie wy-
wróci. Do tego jazda bez przedniego hamulca 
to również coś nowego, dla mnie “ściganta 
szosowego” jest to znakomity trening, bo tu 
uczymy się szukać przyczepności, cały czas 
balansujemy ciałem, staramy się jak najszyb-
ciej wyjść z zakrętu. Prędkości są mniejsze niż 
na torze wyścigowym, ale tor jest krótszy, 
cały czas jest rywalizacja. Piach w oczach  
i zębach, jest naprawdę fajnie - kończy moto-
cyklowy mistrz.

Flat Track, Toruń Motoarena 
Fot. Dominika Lipińska

zarażeNi pasją
od Najmłodszych lat
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Na przestrzeni czterech rund terenowych zmagań, które rozegrały się na głażewskim torze, łącznie wystartowało  
osiemdziesięciu dziewięciu zawodników! w sześciu klasach ścigali się pitbikersi od ósmego roku życia.

Dla jednych przedsionek kolejnych sportów mo-
torowych, dla innych dyscyplina docelowa. Dla 
wszystkich wyśmienita zabawa i trening tech-
niczny. – Dyscyplina jest wymagająca, a przede 

wszystkim dająca dobry trening- powiedział 
Patryk Dudek, żużlowiec Falubazu Zielona Góra, 
który odwiedził Tor Głażewo podczas II rundy 
zmagań. – Sam posiadam pit bike’a i wykorzy- 

stuje go w treningach zimowych czy wiosen-
nych. Przede wszystkim jest to jazda, w której 
nie ryzykujemy poważną kontuzją, wszystko 
dzięki gabarytowi motocykla.

cztery rundy, sześć klas
Łącznie podczas rywalizacji pit country zorga-
nizowano wyścigi w sześciu klasach zawodni= 
czych: „Smyk”, „ Junior”, „Kadet” , „Ladies”, „Pro”, 
„Open”. – Progres, jaki obserwuję wśród zawod-
ników jest ogromny- zaznacza Łukasz Pawli-
kowski, MX Otopit Toruń, organizator zawodów. 
– Myślę, że wśród nich są nazwiska o których 
niebawem usłyszymy w świecie motorsportu. Pit 
bike to idealna sytuacja do wyławiania talentów. 
Nie trzeba mieć wielkich nakładów finansowych  
i przygotowania. Talenty wypływają jednak bar-
dzo szybko. Dla wielu młodych zawodników to 
ogromna szansa na prawdziwą karierę czy to  
w crossie, żużlu czy innych dyscyplinach. Rów-
nocześnie jest to świetna zabawa dla początku-
jących oraz motocyklistów drogowych. Tu można 
zasmakować rywalizacji i współzawodnictwa. To, 
czego na drodze nie uświadczymy, a na pewno 
nie powinniśmy nawet próbować.

super trener, super progres
Z rundy na rundę zawodnicy przyspieszali, lecieli 
wyżej i skakali dalej. To co działo się na Torze 

Głażewo przerosło najśmielsze oczekiwania za-
równo zawodników, jak i kibiców. Taki progres 
nie byłby możliwy gdyby nie regularne treningi 
pod okiem trenera, Marcin Wójcika. - Zaczyna 
się od jazdy samemu. Ale motocross to sport 
stadny. Z czasem dołącza kolega, dwóch. Póź-
niej zaczynamy się ścigać między sobą na torze 
podczas treningów, bo musi być rywalizacja. 
Na tym polega każdy sport i inaczej tego sobie 
nie wyobrażam. Rywalizacja strasznie nakręca 
dzieci, świadomie zaczynają z siebie więcej da-
wać. Jest adrenalina, odstawiasz negatywne 
myślenie i problemy na bok. Zawody to kwin-
tesencja każdego sportu - podkreśla trener. 

mistrz 
pit couNtry 2017
kacper rabikowski
zwycięzca bud-rem-stal otwartych mistrzostw pit country 
województwa kujawsko-pomorskiego

wszyscy jeszcze żyjemy ostatnią rundą zawodów w Głażewie. Nie była 
ona dla ciebie szczęśliwa, mimo wszystko udało się zdobyć tytuł mistrza  
w klasyfikacji generalnej.
- Finałowa runda faktycznie była dla mnie pechowa, ponieważ swoją jazdę zakończyłem już  
w pierwszym wyścigu. Próbowałam założyć się na innego zawodnika, ale na jednej z hopek, 
wybiło mi przód motocykla i nie dałem rady go utrzymać. Upadłem z pełnym impetem i niestety 
mój pit bike nie nadawał się do dalszej jazdy. Miałem świadomość, że tytuł mam już w kieszeni, 
postanowiłem więc odpuścić. Przy takich emocjach czasem lepiej odpuścić, niż robić coś na siłę. 
To mogłoby mieć tylko odwrotny skutek. 

to pokazuje tylko jedno. dyscyplina jest nieprzewidywalna, bo nawet tak 
doświadczony zawodnik, jak ty nie zawsze się wybroni.
- Dokładnie tak jest. W sporcie niczego nie możemy być pewni i w pewnym sensie jest to jego 
istota. A w warunkach jakie mieliśmy podczas IV rundy Bud-Rem-Stal Otwartych Mistrzostw Pit 
Country województwa kujawsko-pomorskiego o błąd naprawdę nie jest trudno. Trzeba trzymać 
gaz, ale trzeba również jechać bardzo rozważnie, żeby nic się nie stało.

obserwując cały sezon, nie można przemilczeć progresu całej stawki  
zawodniczej. z rundy na rundę poprzeczka idzie w górę. też tak uważasz?
- Absolutnie muszę się zgodzić. Jest to chyba wymarzona sytuacja dla każdego zawodnika. Ro-
śnie konkurencja, trzeba wyznaczać sobie nowe cele, to mobilizuje do dalszej pracy. Rozwój za-
wodników widać już na poziomie czasów kwalifikacyjnych. Na początku sezonu były to czasy 
rzędu 55 sekund na okrążenia, podczas rundy finałowej mamy czasy poniżej 50 sekund. I to chyba 
najlepsze podsumowanie pytania o progres zawodników.

co robić, by się rozwijać? trenować, trenować i jeszcze raz trenować? jak 
robi to kacper rabikowski?
- Trenować oczywiście trzeba. Nie tylko na torach. W moim przypadku jest to siłownia, trzy razy 
razy w tygodniu. Treningi wytrzymałościowe, wydolnościowe, kondycyjne. Do tego jeździłem 
również na zawody cross country. Czyli nie tylko Tor Głażewo, ale także treningi i starty na 
innych obiektach. To daje możliwości sprawdzenia się w różnych warunkach i jak widać przynosi 
efekty.

I runda zawodów w Głażewie 
Fot. Waldemar Walerczuk
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pięćdziesięciu pięciu zawodników ścigało się w czterech klasach mistrzostw supermoto, które rozegrały się na najlepszych 
asfaltowych torach województwa kujawsko-pomorskiego. zawody okazały się niekwestionowanym sukcesem sezonu 2017!

To była zupełnie nowa formuła. Po raz pierw-
szy w historii polskich wyścigów zorganizowano 
zawody w których ścigały się tylko i wyłącznie 
zawodnicy na motocyklach typu pit bike. Walka 
o mistrza rozegrała się w formule street, czyli na 
torach asfaltowych. Łącznie pięć rund na Awix 
Racing Arenie w Toruniu i Kartodromie Bydgoszcz, 
to nie tylko sukces frekwencyjny,ale i organiza- 

cyjny. To prawdziwy przełom w myśleniu o pit  
bike’ach, jako odrębnej dyscyplinie motorsportu.  

wielki sport na małych kołach
To była nie tylko sportowa rywalizacja, ale  
i wyśmienita zabawa.  Zawody były odpowiedzią 
na rosnącą popularność małych wyczynowych 
motocykli. Niewielkie dwa kółkach zjednują so-

bie zarówno początkujących amatorów sportów 
motorowych, jak i doświadczonych zawodników, 
którzy starty w klasie pit bike traktują jako dodat-
kowy trening.  Potwierdza to zawodnik supermoto 
i uczestnik Mistrzostw Polski w tej dyscyplinie, 
Michał „Fabio”Pawlik. – Dla mnie, jako zawodnika 
Mistrzostw Polski supermoto jest to świetna oka-
zja, by w przerwie między rundami na dużym mo-
tocyklu, pozostać w rygorze rywalizacji . Przede 
wszystkim liczę na przełożenie zachowań i techni-
ki wykorzystywanej na pit bike na późniejszą jazdę 
w supermoto. 

Do uprawiania dyscypliny zachęca również Paweł 
Przedpełski, żużlowiec. - Na żużlu jeżdżę zawodo-
wo, na pit bike trenuję bardziej dla siebie. Myślę, 
że każdy zawodnik lubi pojeździć bardziej na luzie, 
a jednocześnie mieć obycie z dwoma kołami i kie-
rownicą. Pit bike to idealne rozwiązanie, ponieważ 
mamy tu mniejsze prędkości, dzięki czemu jest to 
chyba najmniej kontuzjogenna dyscyplina.
Potwierdza to Patryk „Kosa” Kosi-
niak, zwycięzca ubiegłorocznego, 
międzynarodowego pucharu Yama-
ha R6. – Supermoto to świetna dys-
cyplina, szczególnie na motocyklach 
klasy pit bike. Mamy mniejsze pręd-
kości, lżejsze motocykle, ale dużo 
fanu i zabawy a mało ryzyka. 

wejść do świata 
motorsportu
Urozmaicenie treningów sportowców znanych 
z innych dyscyplin to jedno. Drugie to właśnie 
przybliżenie świata motorsportu jak największej 
liczbie osób.  – Pit bike to tańsza alternatywa 
dla tradycyjnych sportów motorowych. Emocje i 
rywalizacja są na podobnym poziomie, jednak by 
wejść w świat tej dyscypliny nie potrzebujemy 
takich nakładów finansowych jak w przypadku 
dużych motocykli. Tym samym postanowiliśmy 
zorganizować zawody, które były rozgrywane na 
naszym terenie, dzięki czemu zawodnicy z toruń-
skiego klubu nie musieli jeździć po torach całego 
kraju. Ale otwarta formuła cyklu przyciągnęła do 
nas zawodników z całego kraju, co bardzo nas  
cieszy i pozwoliło na jeszcze wyższe zawieszenie 
poprzeczki naszym zawodnikom- podkreśla Łu-
kasz Pawlikowski z MX Otopit Toruń, organizator 
wydarzenia.

mistrz 
supermoto 2017
mateusz wąsowski
zwycięzca pitbike.pl otwartych mistrzostw supermoto 
województwa kujawsko-pomorskiego

dwa cykle zawodów supermoto w których wystartowałeś i dwa zwycię-
stwa. było ciężko?
- Nigdy nie da się wygrać łatwo żadnego wyścigu, a zwłaszcza całego cyklu zawodów. Musisz 
skupić się na perfekcyjnych przejazdach w kwalifikacjach, a potem kontynuować taką jazdę od 
momentu zgaśnięcia świateł, aż do szachownicy. Wszyscy chcą wygrać i jest wtedy ostra walka. 
Często dochodziło do kontaktu z innymi zawodnikami, co pokazuje, że naprawdę nie było łatwo. 
Cieszę się, że trud włożony w treningi oraz rozwój motocykla zaowocował właśnie w taki sposób.

a jak oceniasz miniony sezon z punktu widzenia zawodnika? 
- To był udany sezon. Zarówno pod względem wyników, jak i osobistego rozwoju na motocyklu. 
Przez ten czas bardzo dużo się nauczyłem, a zebrane doświadczenie jest bezcenne. Gdy twoim 
celem jest tytuł, jeżdżąc na limicie motocykla oraz opon, musisz to robić z głową, bo można 
naprawdę wiele stracić. Uznałbym, że właśnie ta lekcja była najcenniejsza. Lekcja jazdy z zimną 
krwią i chłodną głową.Na pewno pomoże to w podejmowaniu decyzji w następnych wyścigach. 
Zdecydowanie na plus jest liczba weekendów, w których były odbywały się wyścigi. To jest naj-
lepsze w tym wszystkim. Kończąc jeden wyścig, nie mogłem doczekać się następnego - nie mia-
łem ich wcale dość.
Szkoda tylko, że nie było większej liczby torów - rywalizacja na pewno byłaby jeszcze ciekawsza. 
Liczę na to, że w przyszłym sezonie będzie więcej takich inicjatyw, jak relacja na żywo podczas 
ostatniej rundy w Toruniu - kibicom na pewno się spodoba.

a gdybyś miał udzielić kilku rad swoim kolegom i koleżankom z toru. Na co 
zwróciłbyś uwagę, szczególnie tym początkującym?
- Udzieliłbym tylko jednej: trenować. Trenować i jeszcze więcej trenować. Ciężka praca to jedyna 
droga do zwycięstwa.

a gdybyś miał ocenić sam poziom zawodników? był progres?
- Bardzo wysoki. Tak, jak wspomniałem wcześniej, ostra walka była w każdym wyścigu.
Wystarczy spojrzeć na czasy okrążeń. Nie ma chyba osoby, która nie zrobiła postępu. Większego 
lub mniejszego, ale postępu. Układ tabeli z początku sezonu oraz z jego końca mówi sam za 
siebie. Wyniki poszczególnych rund również na to wskazują. Na podium stanąć mógł w zasadzie 
każdy.

dlaczego w ogóle warto ścigać się na tego typu sprzęcie?
- Z powodu w większości wyrównanej walce. Liczy się tutaj głównie umiejętność późnego hamo-
wania i wczesnego dodawania gazu - wszystko zależy od zawodnika. Nie ma takich różnic sprzę-
towych jak w przypadku motocykli o większych pojemnościach. Liczba zawodników biorących 
udział w zawodach pozwala na naprawdę niesamowite ściganie. Pit bike jest taką maszyną, że 
nie możesz pozwolić sobie na błąd w wyścigu. Natomiast na treningu pozwala on na zrozumienie 
wielu zachowań oraz łatwe odnalezienie jego limitu - bez większych obrażeń po upadku czy 
kosztach naprawy.

pit bike to nie jedyny motocykl na którym się ścigasz. co po sezonie, gdzie 
zgarnąłeś właściwie wszystko? będziesz jeździł dalej? jakie cele sobie  
wyznaczysz?
- W tym momencie muszę podziękować ekipie Elmed Racing Team za możliwość jazdy na Pani-
gale w trakcie sezonu. Zmiana motocykla pozwoliła szerzej otworzyć oczy i wykorzystać nabytą  
w ten sposób wiedzę w walce na pit bike’u. Posezonowy czas na odpoczynek i świętowanie już 
minął. Okres zimowy trzeba ciężko przepracować na hali ćwicząc konkretne elementy techniki 
jazdy. Muszę ten czas poświęcić także na przygotowanie swojej formy fizycznej. Na nowy sezon 
cel jest ten sam- zgarnąć kolejny tytuł wygrywając przy tym jak największą liczbę wyścigów. 
Zmieni się tylko seria wyścigowa. Na chwilę obecną
mogę jedynie powiedzieć, że tym razem będą to zawody międzynarodowe..
Z pit bike’a nie zrezygnuję. To dobra forma treningu. Jeśli pojawi się możliwość uczestniczenia  
w jakiejś rundzie na nim, na pewno skorzystam.

Fot Sławek Kowalski

Mistrzostwa supermoto okazały się wielkiem sukcesem frekwencyjnym





daria leba #15
Przygodę z pit bike’ami zaczęłam dwa lata temu. 
Wtedy było to coś zupełnie nowego. Bardzo 
spodobała mi się adrenalina i wyskoki z hopek, 
więc postanowiłam zagłębić się w ten sport. Uwa-
żam, że teraz zawodnicy podchodzą do tego po-
ważniej niż na samym początku. Wcześniej liczył 
się tylko fun z fajnych zdjęć i wspomnianych „lo-
tów”. Teraz także na pierwszym miejscu jest dobra 
zabawa i przyjemność, ale trochę w innej postaci. 
Myślę, że na chwilę obecną największą radość 

przynoszą dobrze przejechane wyścigi, udane 
starty, wygrana- zacięta walka, ponieważ dzięki 
temu widzimy, że się rozwijamy, co motywuje do 
dalszej pracy i zawieszania sobie poprzeczki coraz 
wyżej. W tym sezonie organizacji zawodów nie 
można zarzucić zupełnie nic. Wszystko jest zgod-
nie z harmonogramem, tory są świetnie przygoto-
wane, panuje rodzinna atmosfera. Widać, że orga-
nizatorzy naprawę starają się, aby zawodnicy byli 
zadowoleni i jak najlepiej się bawili. W tym roku 
ogólnie udział w zawodach wzięło sporo dziew-
czyn, co bardzo cieszy, ponieważ pokazuje, że jest 
to sport dla każdego, że się rozwija, a oprócz tego 
rośnie konkurencja. Pit bike polecam wszystkim 
kobietom, dlatego, że są to w miarę lekkie mo-
tocykle, łatwe w prowadzeniu. Przynoszą masę 
radości i jeszcze nigdy nie widziałam, aby któraś z 
pań zsiadła niezadowolona! W sezonie 2018 chcia-
łabym wziąć udział w wielu zawodach, ponieważ 
nie wystarczy spocząć na laurach po udanym se-
zonie.

iwona józefiak #666
O pit bike dowiedzieliśmy się z mężem od mo-
jego kolegi z pracy, opowiadał że to świetna 
rozrywka i zaprosił nas na jazdy pokazowe do 
Głażewa. Od tej pory nie mogliśmy się doczekać 
każdej kolejnej możliwości pośmigania na tych 
zacnych maszynach. W tym sezonie z rundy na 
rundę było widać coraz większy profesjonalizm 
organizatorów, coraz większy progres zawodni-
ków, coraz większa frekwencja uczestników, jak 
i kibiców i co bardzo istotne w dalszym promowa-
niu tego sportu - coraz większy zasięg medialny. 
Płeć piękna w tych zawodach dodaje kontrastu, 
pokazuje również, jak cienka jest granica między 
silniejszą grupa męską. Będę mocno kibicować 
naszej babskiej ekipie i wspierać klub, aby dalej 
tak rewelacyjnie rozwijał tę dyscyplinę.

agata Flor #102

Od dzieciństwa jeździłam na motocyklu crosso-
wym, jednak kiedy wyrosłam z mojej Yamahy 
PW 50 zaczęło się poszukiwanie odpowiedniego 
motocykla. Trafiłam na pit bike, które od razu 
przypadły mi do gustu. Po przejażdżce pitem już 
wiedziałam że właśnie to chcę robić, niedługo 
po tym dostałam pit bike od mojego kochanego 
taty na urodziny i muszę powiedzieć że był to 
jeden z najpiękniejszych dni w moim życiu.Dys-
cyplina rozwija się bardzo dynamicznie, w zawo-
dach startuje coraz więcej zawodników, którzy 
reprezentują coraz wyższy poziom. Tak samo 
jest w kategorii pit ladies, dziewczyny również 
się rozwijają i jest nas coraz więcej, co mnie bar-
dzo cieszy. Marzę o tym żeby kiedyś było nas 
tyle, abyśmy mogły startować w osobnym wy-
ścigu. Pit bike poleciłabym innym koleżankom, 
ponieważ to świetna zabawa, nowe doświad-
czenia i urozmaicenie życia. Nie są to duże mo-
tocykle, więc dziewczyny spokojnie mogą sobie 
z nimi poradzić. Do tego można rozwijać się w 
swojej pasji, poznać wiele wspaniałych ludzi oraz 
nabyć pięknych wspomnień. W 2018 zamierzam 
więcej trenować, aby lepiej przygotować się do 
zawodów. W samych zawodach zamierzam dać z 
siebie wszystko, aby stanąć na podium w klasy-
fikacji generalnej, ale jeśli mi się to nie uda oczy-
wiście nic się nie stanie.

marysia Grott #70

Motoryzacja była od zawsze w rodzinie, wiedzia-
łam że prędzej czy później spróbuje jazdy na mo-
tocyklu. Pierwszy raz był na Husqvarnie 610SM 
mojego brata, a mój chłopak Adaś to główny 
powód zakupienia pierwszego pita, głównie 
miał służyć do dojazdów do stajni, przejażdżek 
w terenie. Jak dobrze radzą sobe pit ladies, na-
jelepiej widać na zawodach. Jest nas coraz wię-
cej, co mnie cieszy. Oby w przyszłości uzbierała 
się duża liczba startujących kobiet i był dla nas 
osobny wyścig. Atmosfera? Świetna, wszyscy są 
przesympatyczni bez wyjątku. My kobiety lubi-
my rywalizację. Trochę odwagi i można napraw-
dę fajnie pobawić się na torze. W 2018 na pewno 
wystartuje w zawodach w Głażewie.

aleksandra turno #119

Na pit bike zaczęłam jeździć przez przypadek, 
dzięki prezentacji którą zobaczyłam w szkole. 
Własnego pita udało mi się kupić po długich roz-
mowach z rodzicami, gdyż byli temu przeciwni.
Sama dyscyplina z zawodów na zawody roz-
wijają się coraz bardziej, widać progres. Dziew-
czyn też kilka nowych przybyło-mam nadzieję 
nadzieje, że będzie nas coraz więcej. Polecam 
pit bike, ponieważ jest to idealna forma spożyt-
kowania energii,której czasami mamy zbyt dużo.

aleksandra kotowska #80
To są dopiero moje początki na pit bike. Jeździ-
łam nim zaledwie trzy razy, z czego raz na zawo-
dach. Chciałam zobaczyć, spróbować jak to jest. 
Pomysł na pit bike wziął się od pewnej koleżanki 
która zaproponowała mi przejażdżkę, spodobało 

mi się i postanowiłam że zaprzyjaźnię się z pit 
bike na dłużej. Dyscyplina rozwija się bardzo 
szybko, wydaje mi się że coraz więcej kobiet 
decyduje się na przygodę z pit bike. Jazda na 
pit bike umożliwia doskonalenie umiejętności,  
a dodatkowo jest to super zabawa. Nowy sezon 
to plany na podnoszenie swoich umiejętności  
i udział w zawodach supermoto.

oliwia rosińska #253

Pojechałam z rodzicami na tor w Głażewie, po 
pierwszej jeździe zakochałam się. Początki były 
ciężkie, ponieważ to był to mój pierwszy kontakt 
z motocyklem. Po jakimś czasie było już tylko 
lepiej. Super, że są organizowane są tego typu 
zawody. Wszystko jest świetnie zorganizowane 
i fajnie jest powalczyć na torze dziewczyna z 
dziewczyną. Dużym plusem jest właśnie to, że 
istnieje klasa Pit Ladies w której ścigają się same 
dziewczyny,  są równe szanse. Jazdę na pit bike 
poleciłabym innym koleżankom ponieważ jest to 
fajna forma rozrywki i zabawy ,a przede wszyst-
kim aktywnego spędzania czasu z rodziną. Moje 
plany na 2018: być szybszą, urywać kolejne se-
kundy i by sezon przebiegł bez kontuzji.

julianna warian #101
Moja zajawka do pit bike’ów zaczęła się od jazd 
testowych w Chojnicach. Pomysł zrzucili przyja-
ciele, żeby zająć się czymś ciekawym w zimę. Dys-
cyplina bardzo się rozwija. Robi się coraz ciekawiej, 
ponieważ jest więcej rywalek. Pit Bike to fajna 
odskocznia od codzienności, mega frajda i więcej 
emocji niż szukanie promocji w galeriach handlo-
wych.Plany na 2018? Startować we wszystkich 
rundach ponieważ ten rok bardzo odpuściłam.

martyna dynasińska #97

Wracając z toru motocrossowego wjechaliśmy 
z tatą na wypożyczalnie do Głażewa, zrobiłam 
wtedy po raz pierwsze swoje kółka na tak małym 
motocyklu, również przypadkiem kupiłam pit bike, 
zrobiłam licencję i zaczęłam się ścigać w super-
moto, a wcześniej na zawodach w Głażewie. Za-
wody są organizowane na najwyższym poziomie, 
sama dyscyplina coraz bardziej się rozwija,  jest 
coraz więcej zawodników i kibiców, można też 
zaznaczyć coraz większe zainteresowanie kobiet 
motosportem, dwa lata temu były nas tylko dwie 
a teraz już dziesięć. Pit bike to przede wszystkim 
świetna zabawa, bezpieczna jazda, a trening czyni 
mistrza. W tym roku zrealizowałam swój cel, zdo-
byłam prawo jazdy kat A2, co wiąże się z zakupem 
motocykla na 2018 rok.
 

kinga brzdęk #909

Jeszcze niedawno nie wiedziałam czym w ogó-
le są pit bike’i. Miałam okazję przejechać się na 
początku ubiegłego roku.  Stwierdziłam: czemu 
nie? Od tamtej pory zakochałam się i do kupna 
własnego pita, była już krótka droga. Pit bike’i 
są coraz bardziej popularne, diametralnie się to 
rozwijają i wszędzie o nich głośno. Zawody orga-
nizowane są na najwyższym poziomie. Cieszę się 
bardzo, że uczestniczą w nich też kobiety. Poka-
zuję to, że pit bike jest dla każdego. Poleciłabym 
pit bike innym koleżankom ponieważ dziewczy-
na na motocyklu oznacza siłę. Na przyszły sezon 
nastawiam się bardziej na cross country. Jest to 
dla mnie wyzwanie i chcę wypaść jeszcze lepiej 
niż w tym roku. Będę korzystać ze wszystkich 
okazji, które będą poszerzać swoje umiejętności.

pit ladies, czyli bohaterki Naszych zawodów
jest ich dziesięć. dokładnie tyle zawodniczek wystartowało w zawodach na pit bike w sezonie 2017. 
Nie mniej waleczne, równie zacięte i szybkie co koledzy z toru. poznajcie nasze dziewczyny!
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Francuska marka ycF i cała gama 
najróżniejszych modeli pit bike. 
dla kogo są te sprzęty?
- Nie ma praktycznie żadnych ograniczeń jeśli cho-
dzi o użytkowników. Pit Bike YCF jest po pro-
stu dla tych, którzy kochają motocykle i 
dobrą zabawę. Nie ma znaczenia płeć, 
stopień umiejętności, wzrost czy 
wiek. W podstawowej ko-
lekcji YCF znajduje się 
16 modeli, więc dla 
każdego moż-
na dopasować odpowiedni sprzęt. W zależności od potrzeb 
są to wersje podstawowe, jak i modele o najwyższej 
specyfikacji, zbudowane przy współ- pracy z takimi 
markami jak Daytona, Engi czy Keihin, które 
przypadną do gustu nawet bardzo wymagają-
cym użytkownikom.

Przeznaczenie tych motocykli to rekreacja i za- 
bawa, ale Pit Bike YCF świetnie nada- je się do nauki 
jazdy na motocyklu dla początkują- cych, doskona-
lenia umiejętności przez doświadczonych motocyklistów oraz do 
wyczynowego współzawodnictwa.

także dla dzieci?
- Najmniejsze modele, o pojemności 50cc przeznaczone są dla dzieci już od 3. roku 
życia. Jeździć mogą nawet maluchy, które nie jeżdżą samodzielnie na rowerze, ponie-
waż istnieje możliwość zastosowania zestawu kółek bocznych wspierających naukę 
jazdy na motocyklu. Sprzęt jest do nich świetnie dostosowany, bowiem posiada au-
tomatyczną skrzynię biegów, regulację prędkości maksymalnej, skuteczne hamulce 
tarczowe z lekko pracującymi dźwigienkami. Niezawodny silnik i solidne zawieszenie 
modelu YCF 50A sprawiają, że sprzęt może być przez dziecko eksploatowany przez 
kilka lat zanim z niego „wyrośnie”. W ofercie marki YCF jest również doskonały model 
elektryczny dla najmłodszych, czyli model YCF 50E, który posiada wszystkie zalety 
spalinowego odpowiednika, przy czym jest o sześć kilogramów lżejszy, co sprawia,  
że jeszcze łatwiej dziecko go kontroluje.

a jeśli ktoś kupując pit bike chce rozpocząć karierę 
zawodniczą? jakie są ku temu możliwości

- W całej Polsce organizowanych jest coraz więcej wydarzeń dedykowanych właśnie 
Pit Bike’om. 

  Od roku 2016 odbywają się oficjalne zawody Pit Bike  
w formule Cross Country w Mistrzostwach  

Pomorza Zachodniego. Mijający 2017, był wiel-
kim przełomem w zawodach skierowanych  
do posiadaczy Pit Bike. Pojawiła się możliwość 
uzyskania licencji i startowania w zawodach 

w wielu miejscach w Polsce. My szczególnie 
mocno wspieraliśmy serię oficjalnych zawodów Pit Bike 

o tytuł Mi- strza Województwa Kujawsko-Pomorskiego. O tytuł 
mistrzowski walczono w dwóch formułach: Pit Bike Supermoto oraz Pit Country. Wielbi-
ciele ścigania na asfalcie mierzyli się na najlepszych w Polsce torach dla Pit Bike: Awix 
Racing Arena w Toruniu i Kartodromie Bydgoszcz. Rozgrywki off road’owe toczyły się  
w podtoruńskim Głażewie. Zawody miały charakter otwarty i ściągnęły miłośników  
Pit Bike z całej Polski! Śledźcie nasze profile: YCF Polska oraz Otopit w mediach społecz-
nościowych i na pewno będziecie na bieżąco. 
 
wśród teamowych zawodników marki ycF można dostrzec wiele 
uznanych nazwisko motosportu, skąd ta popularność?
- Wielu wyczynowych zawodników z różnych dyscyplin motocyklowych trenuje na Pit  
Bike’ach, a niektórzy używają ich po prostu do celu, do którego zostały pierwotnie stwo-
rzone, czyli do poruszania się w parkingach maszynowych przy okazji zawodów. Szczegól-
nie w okresie zimowym, kiedy w niektórych krajach warunki klimatyczne przeszkadzają  
w treningach na motocyklu, tak jak w Polsce, zawodnicy wykorzystują nasze produkty, 
żeby mieć kontakt z motocyklem przez cały rok, a przede wszystkim dobrze się bawić. 
Dlatego właśnie wśród posiadaczy Pit Bike’ów YCF możemy znaleźć reprezentantów 
MX, takich jak: Antonio Cairoli, Justin Barcia, Ken Roczen, Livia Lancelot, Travis Pastrana,  
a w zasadzie jego córka. Na naszym podwórku też wiele wybitnych postaci: Marcin  
Wójcik, Filip Bukowicz i Dawid Zaremba, czy nasza wielka nadzieja Daniel Blin.
 
W naszym teamie jest także Paweł Przedpełski, wielokrotny Drużynowy Mistrz Świata 
Juniorów na Żużlu i jeden z najlepszych, polskich żużlowców - Patryk Dudek - Wicemistrz 
Indywidualnych Mistrzostw Świata 2017.
 
będzie o co walczyć!
Dzięki ciężkiej pracy zawodników w minionym sezonie znacznie podniósł się ich poziom 
sportowy. My to dostrzegamy, dlatego mamy dla najlepszych dużą niespodziankę,  
o której opowiemy podczas Gali Pit Bike 2017. Przygotowania do sezonu 2018 czas zacząć.



dwa koła i miNa wesoła! 
jeszcze za mali, by ściGać się w zawodach, ale za bardzo 
zarażeNi pasją, by zostać w domu. to młoda Gwardia 
wyściGoweGo świata!

młoda gwardia 
czyli jazdy pokazowe 
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 „zwykła dziewczynka”, a jednak nie-
zwykła! 
- Podczas rozmyślania nad nazwą fanpage było 
oczywiste, że Zuzia jest niezwykła. Lecz pisać o 
sobie niezwykła? To byłoby po prostu nieskrom-
ne. Ocenę zwykła czy niezwykła pozostawiliśmy 
czytelnikom. 

czy zuzia ma wiele koleżanek, które 
jeżdżą na motocyklu? jak reagują ró-
wieśnicy, nauczyciele dowiadując się 
o tej pasji? 
 - Niestety,  kilkuletnie dziewczynki na motorach 
w naszym kraju to rzadkość z wielu powodów.  
W skali całej Polski mieliśmy jednak okazję po-
znać kilka dziewczynek w wieku podobnym do 
Zuzi. Nastolatek na szczęście jest już znacznie 
więcej. Jeśli chodzi o rówieśników w bliskim oto-
czeniu to różnie bywa z zainteresowaniem tym 
co Zuzia robi. Natomiast Pani wychowawczyni 
bardzo Zuzi kibicuje, a nawet raz przyjechała 
kibicować na żywo podczas zawodów.

jak zaczęła się wasza rodzinna przy-
goda z pit bike? bo sam też jeździsz.
- Nasza przygoda z pitbike zaczęła się od wypo-
życzalni na Torze w Głażewie. Zuzia za pieniądze 
ze skarbonki postanowiła sobie kupić motocykl 
bo było to jej największe marzenie.  Starczyło 

oczywiście tylko na chińską zabawkę, która już 
po dwóch tygodniach użytkowania nie spełniała 
jej oczekiwań. Znalazłem w internecie informację, 
że można wypożyczyć pit bike właśnie tam. Po 
dwóch wizytach w Głażewie, wiedzieliśmy z żoną 
że sprawia jej to taką radość, że musi mieć swo- 
jego. Po miesiącu od zakupu pojechała na swoje  
pierwsze zawody. Zuzia miała wtedy sześć lat. 
Jeśli chodzi o mnie, jest to dobry pomysł, by ści- 
gać się i spędzać czas podczas treningów z cór-
ką. Ale muszę się przyznać, że coraz częściej 
chodzi mi po głowie start w zawodach pit bike 
supermoto.
 

 a nie boisz się o bezpieczeństwo córki?  
- Na początku nie mieliśmy żadnych obaw. Zu- 
zia od pierwszych dni jeździ bardzo rozsądnie. 
Aktualnie, gdy stawia sobie cele, aby ścigać 
się z chłopakami i być najszybszą dziewczynką  
w swoim wieku, oglądanie jej wyścigów dostar-
cza nam mega wiele emocji.  W naszym przypad-
ku wiemy, że jazda na pit bike i ściganie się na 
nich, to wybór Zuzi więc staramy się jej  pomagać  

w miarę naszych możliwości i kibicować. Życie 
jest tak nieprzewidywalne, że trzeba cieszyć się 
każdym dniem, a nie martwić na zapas.

była jakaś impreza w tym sezonie, 
którą ominęliście? która najbardziej
przypadła wam do gustu?
- Ten sezon Zuzia zaliczyła można powie-
dzieć 100% imprez pit bike organizowanych 
przez Otopit. A najbardziej przypadły nam 
do gustu imprezy supermoto w Toruniu oraz 
pokazy podczas Drift Masters na Motoarenie 
w Toruniu. 

jak oceniacie rozwój samej dyscypli-
ny pit bike w naszym kraju?
- Rozwój pit bike w Polsce jest niesamowicie 
dynamiczny. Bardzo nas to cieszy. Mamy jedy- 
nie nadzieję, że PZM  dostosuje przepisy, podob-
nie jak w wielu innych krajach Europy i umożliwi 
starty i organizowanie imprez dla najmłodszych 
na przejrzystych zasadach. Aby mieć w przy-
szłości zawodników o umiejętnościach na po-
ziomie europejskim, sześcio- i siedmiolatkowie 
muszą uczestniczyć w rywalizacji.
czy zuzia ma motocyklowe marzenia? 
chce być w przyszłości mistrzynią? 
- Zuzia z przyjemnością uczy się języka angiel-
skiego, aby mogła zostać mistrzynią świata 
i udzielać wywiadów (śmiech). Nie wiemy na jak 
długo i na jak wiele starczy nasz domowy bu-
dżet. Więc rozwój Zuzi kariery najbardziej zależy 
od pozyskanych sponsorów. 

Mają po kilka lat i czasem więcej zapału niż doro-
śli koledzy z toru. W sezonie wyjeżdżone po kil-
kadziesiąt motogodzin i obecność odhaczoną na 
większości imprez. Chodź czasem ledwo sięgają 
do ziemi, nie przeszkadza im to w doskonaleniu 
techniki. Przyjeżdżając na off-roadowe szkolenia 
do Marcin Wójcika i szlifują umiejętności na asfal-
cie. Podczas zawodów mogą uczestniczyć tylko 
w specjalnych jazdach pokazowych czyli bez 
miejsc, pomiaru czasu i wyścigów. Poznają tory, 
zbierają doświadczenie, odnoszą swoje małe suk-
cesy i uczą się radzić z porażkami. To wszystko 
po to, by za kilka lat zrobić licencję zawodniczą 
i stanąć na wymarzonym starcie do pierwszych 
zawodów.

W jazdach pokazowych, które odbywają się pod-
czas regularnych rund, jeżdżą dzieci, które nie 
osiągnęły jeszcze wieku potrzebnego do uzyska-
nia licencji zawodniczej. W przypadku pit country 
i licencji crossowej jest to wymóg ukończenia 
ósmego roku życia, w przypadku licencji super-
moto dwunastego roku życia. 

Dzięki takiej formie pierwszych startów dzieci 
uczą się zasad bezpieczeństwa na torze, rozwija-
ją technikę i zdobywają doświadczenie w jeździe. 
Kończąc wiek wymagany przez Polski Związek 
Motorowy do zdobycia licencji, są już pełnymi 
ogłady i doświadczenia zawodnikami. Jednocze-
śnie w tak młodym wieku- a są w tym gronie rów- 

nież cztero i pięciolatkowie - dzieci nie są 
narażone na presję wynikającą ze współza-
wodniczenia i mają czas dobrze opanować 
technikę, zanim zaczną się ścigać.

 

W sezonie 2017 podczas zawodów organizowa-
nych przez MX Otopit Toruń w jazdach pokazo-
wych udział wzięło 29 dzieci. Dziękujemy, że 
jesteście z nami!

Łącznie na dwóch motocyklach, licząc treningi plus zawody, Zuzia spędziła w tym sezonie blisko 100 godzin.  
fot. Zwykła Dziewczynka

Na zdjęciu dzieci biorące udział w IV rundzie mistrzostw supermoto w Bydgoszczy
Fot. Jarosław Wiśniewski

„zwykła dziewczyNka” 
ma siedem lat. marzy o dakarze 
oraz wygranej z darią lebą
rozmawiamy z maciejem lewandowskim
tatą, siedmioletniej zuzi 

moim marzeniem w przyszłości jest udział w dakarze i wygranie wyścigu 
z darią lebą. pit bike lubię dlatego, że mogę uczestniczyć w treningach 
i zawodach, a tam poznawać świetnych ludzi. zapraszam inne dzieci: to 
super zabawa i spędzanie czasu na dworze!

 zuzia, lat 7
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mateusz wąsowski 
zwycięzcą #95
Zdobywcą Pucharu Polski Pitbike MRF Super-
moto 2017 został mateusz wąsowski #95  
 z Koszalina. Setki okrążeń na koszalińskim to-
rze, doskonałe przygotowanie fizyczne oraz 
nienagannie dopracowany motocykl, sprawiły 
że od pierwszej rundy Mateusz prowadził w kla-
syfikacji generalnej – to on wyznaczał tempo  
w wyścigach oraz pokazywał innym zawodnikom 
jaki należy obierać tor jazdy. Jego główny rywal  
– 16 letni Filip janus #113 nie miał tyle 
szczęścia i pomimo bardzo dobrego tempa od 
czasu do czasu zdarzało mu się zaliczyć upadek 
oraz tracić cenne punkty. Trzecie miejsce w kla-
syfikacji generalnej zgarnął rewelacyjnie jadący 
patryk stankiewicz #707.

Najszybsza z pań – 16 letnia Daria Leba ukoń-
czyła Puchar Polski w klasyfikacji generalnej na 
8 miejscu deklasując jednocześnie wielu panów. 
Na drugim miejscu znalazła się Martyna Dyna-
sińska, a za nią przyspieszające z rundy na run-
dę: Oliwia Rosińska oraz Aleksandra Turno.

W tym roku mieliśmy również w pełni obsta-
wione podium w klasie junior. Bezapelacyjnie 
najlepszy okazał się Dominik Ziętara, mocno 
naciskany przez Michała Budziaszka. Tuż za nimi 
coraz szybciej swoje pierwsze kroki stawiał Filip 
Turno.

czym dla pitbike mrF
są zawody ?

Przez te dwa lata Puchar Polski Pitbike MRF 
Supermoto był dla nas przede  wszystkim 
ważnym sprawdzianem oraz 
testem jakości dla naszych 
motocykli. 

Jazda na asfalcie gwarantuje że przez więk-
szą część wyścigu manetka jest odkręcona  
na full, a silniki pracują pod maksymalnym ob-
ciążeniem.  Wiele motocykli biorących udział  
w Pucharze ma już za sobą dwa sezony, co jest 
tylko potwierdzeniem naszych założeń odnośnie 
trwałości i wytrzymałości MRF’ów.
Drugi aspekt to misja edukacyjna i odkrywanie 
młodych talentów. Po tegorocznych sukcesach 
Daniela Blina, jesteśmy pewni że dla wielu mło

dych ludzi pit biki mogą być doskonałą tram- 
poliną do dalszej kariery w świecie motocykli. Dla 
pozostałych uczestników to realizacja motocy-
klowej i wyścigowej pasji, forma aktywnego spę-
dzania czasu ze znajomymi lub z rodziną, a przede 
wszystkim ogromna dawka pozytywnych emocji 
przed kolejnym tygodniem pracy bądź nauki.
Dziękujemy wszystkim zawodniczkom i zawodni-
kom że wybraliście Pitbike MRF i ściągaliście się z 
nami w sezonie 2017, Maciej Merchel i zespół MRF.

po udanym debiucie pucharu polski pitbike mrF supermoto w  sezonie 2016 większość zawodników zdecydowała się wziąć 
udział w drugiej edycji pucharu w roku 2017. co więcej do rywalizacji dołączyło również kilka nowych osób z całej polski 
sprawiając że powoli przestaliśmy mówić o zabawie w ściganie i zaczęliśmy nazywać rzeczy po imieniu. 

puchar polski pitbike mrF su-
permoto stał się pełnoprawnymi 
zawodami o bardzo wysokim po-
ziomie. w tym sezonie w pucha-
rze polski pitbike mrF supermoto 
udział wzięło 28 zawodników z ca-
łej polski (między innymi z krako-
wa, katowic, warszawy, olsztyna, 

torunia, bydgoszczy). w stawce 
pojawili się zarówno doświadczeni 
zawodnicy, jak i osoby zaczynają-
ce swoją przygodę z motocyklami. 
z rundy na rundę tempo rosło, za-
wodnicy przyspieszali notując co-
raz to lepsze wyniki. czasy wykrę-
cane przez małe motocykle można 

było porównać do środka stawki 
klasy street, w której motocykle 
miały pojemność ponad 450cm3.

MRF 140SM 2018



pit bike w mediach

pit bike 
to Nowa dyscypliNa. 
jesteśmy pioNierami!

Przez cały sezon dbaliśmy o tym, żeby infor-
macje o zawodnikach i organizowanych przez 
MX Otopit Toruń zawodach docierały do fanów 
dwóch kółek w całym kraju. Chcemy promować 
tę fascynującą dyscyplinę motorsportu i poka-

zywać, że pit bike to świetna zabawa i sportowa 
rywalizacji. Mamy nadzieję, że poprzez media 
docieramy do coraz szerszej rzeszy obecnych 
i przyszłym pitbikersów! W 2017 roku ukaza-
ło się kilkaset publikacji na temat naszych  

zawodów. Informacje publikowane były w me-
diach tradycyjnych i elektronicznych. Wspie-
rały nas tytuły lokalne i ogólnopolskie, o te- 
matyce miejskiej, jak i branżowej. Nasze zawo-
dy relacjonowała telewizja, na miejscu były 

obecne stacje radiowe i przedstawiciele prasy.  
Patronat medialny sprawowali: Ścigacz.pl, 
Świat Motocykli, TVP 3 Bydgoszcz, Radio Gra,  
Toronto Magazyn TOruński, Metropolia Byd-
goska, MX Wójcik i Pitbike24.pl 

rozmowa z bogdanem rudnickim, 
prezesem mX otopit toruń

mX otopit toruń działa w tej formule 
od roku, ale historia samego klubu 
jest znacznie starsza.
- Grupa inicjatywna w 2012 roku zarejestrowa-
ła klub. Byli zawodnicy, którzy chcieli jeździć  
w motocrossie i cross country, postanowiliśmy 
to zalegalizować i tak powstał Motocross 
Racing Team. Klub zrzeszał około trzydzie-
stu osób. Po rozdziale z częścią zawodników, 
która założyła odrębny klub w Grudziądzu, 
zostało nas niewielu. Nawet zastanawialiśmy 
się, czy dalej kontynuować działalność. Zro-
biliśmy to, a w 2016 udało się połączyć siły  
z toruńskim środowiskiem pit bike.

jak pan ocenia to połączeni?
-To było dobre połączenie. Młodzi jeżdżący na pit bike, 

jeździli we własnym gronie, nie mieli możliwości star-
towania w zawodach, ich organizowania. Zawod-

nik musi przynależeć do klubu, to są wymogi 
PZM. To był strzał w dziesiątkę! Dziś zdecy-

dowanie w klubie mamy przewagę zawod-
ników na małych maszynach. Łącznie jest 

to stu dziesięciu członków, w tym ponad 
pięćdziesięciu zawodników z licencja-
mi. To świetny wynik. Prawdopodob-
nie żaden klub w Polsce nie ma tylu 
licencji.

2017 to sezon przełomowy. 
udało się zorganizować dwa 

duże cykle zawodów: 
supermoto i pit country 
już pod egidą pzm.
- To bardzo duży sukces organizacyjny  

i frekwencyjny. Supermoto odbywało się już 

  
w zeszłym roku w formule pucharu, gdzie zresztą zade-
biutował Daniel Blin.  
W tym roku udało się rozegrać mistrzostwa kierowane 
tylko do zawodników pit bike. Otrzymaliśmy zgodę na 
organizację zawodów w okręgu bydgoskim, zarówno  
w wersji supermoto, jak i pit country.
To co należy podkreślić, to fakt że jesteśmy pionierami 
przy wdrażaniu tej dyscypliny to sportów motocyklo-
wych. Kolejny krok to agitacja na rzecz pit bike, jako 
odrębnej dyscypliny motorsportu.

wspomniał pan o sukcesie daniela. 
utalentowanych zawodników mamy więcej.
- Oczywiście. Tu warto chociażby przypomnieć pozaspor-
towy sukces Darii Leby i nagrodę fair play Narodowego 
Komitetu Olimpijskiego. Ten sezon przyniósł nowe na-
dzieje. Osobiście wspomniałbym: Dominika Ziętarę, Filipa 
Janusa, Kacpra Rabikowskiego. W off roadzie mógłbym 
wymienić jeszcze wielu rokujących zawodników. Wszyst-
ko dzięki szkoleniom. W naszym klubie zawodnicy nie uczą 
się na błędach, tylko od najlepszej kadry.
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daNiel bliN
wielka historia zawodNika 
mX otopit toruń

ma szesnaście lat i już usłyszał o nim cały świat. bardzo szybko został 
okrzyknięty nadzieją polskich wyścigów motocyklowych i oczekiwań 
tych nie zawiódł. piekielnie szybki „pocket rocket” po pierwszym roku
zmagań z zawodowej stawce wyścigowej, stanął przed kolejną szansą 
zabłyśnięcia w stawce najlepszych nastolatków świata. 

Sezon 2017 Daniel zakończył w Hiszpanii, pod-
czas testów Red Bull MotoGP Rookies Cup, gdzie 
awansował  do trzeciego i ostatniego dnia te-
stów prestiżowej serii. Był to jego drugi udział w 
prestiżowych eliminacjach. Torunianin, tegorocz-
ny zdobywca motocyklowego Pucharu Polski 
Superstock 300 oraz Pucharu Europy Stocksport 
300, był jednym ze 109 zawodników z 31 państw, 
zaproszonych przez organizatorów Red Bull Mo-
toGP Rookies Cup na hiszpański tor Almeria. Tak 
daleko nie zaszedł tam żaden Polak. Na dwie 
ostatnie, 15 minutowe sesje Blin trafił do najmoc-
niejszej grupy, w której znaleźli się także aktual-
ny mistrz Włoch PreMoto3 i mistrz Wielkiej Bry-
tanii Moto3. Blin imponował w pierwszej sesji, na 
przesychającym torze poprawiając w czwartek 
swój wtorkowy czas, choć tym razem dosiadał 
motocykl z oponami typu wet. Rano jedyny Po-
lak w stawce był nieoficjalnie jednym z najszyb-
szych w grupie 49 zawodników. Niestety, popo-
łudniowa sesja nie potoczyła się po jego myśli. 
Daniel otrzymał motocykl, w którym pojawiły 
się problemy z tylnym hamulcem. Nie mogąc po-
magać sobie nim w trudnych sekcjach, 16-latek 
zaliczył wywrotkę, po której nie mógł już konty-
nuować jazdy. - Jestem dumny z Daniela – po-
wiedział trener Blina, Holender Joey Litjens, były 
zawodnik mistrzostw świata. - Polecieliśmy do 
Hiszpanii dobrze przygotowani, po intensywnych 
testach i treningach w Holandii. Daniel z sesji na 
sesję radził sobie coraz lepiej i był jednym z naj-
szybszych zawodników na torze. Niestety upadki 
podczas testu bardzo często utrudniają awans do 
etatowej stawki, ale powiem szczerze, że lepiej, 
że Daniel zaliczył wywrotkę walcząc za wszelką 
cenę i próbując podkręcić tempo mimo problemu 
z tylnym hamulcem, niż gdyby dokończył se-
sję jadąc zachowawczo. To pokazuje jego wielki 
charakter i wolę walki, bo o świetnym tempie  
i umiejętnościach wszyscy już wiemy. Do Hiszpa-
nii zaproszono absolutną śmietankę zawodników 
z całego świata, a Daniel trafił do jednej z naj- 

mocniejszych grup. Organizatorzy pucharu szu-
kają u zawodników bardzo specyficznych cech, 
więc to, że wielu świetnym mistrzom nie udało 
się do niego dostać, w żadnym stopniu źle o nich 
nie świadczy. Wręcz przeciwnie. Daniel pokazał, 
że przez ostatni rok zrobił gigantyczne postępy, 
będąc dziś jednym z najszybszych nastoletnich 
motocyklistów na świecie. Z pewnością wykorzy-
sta to w sezonie 2018.

droga do rookies cup
Daniel doszedł bardzo daleko. A to wszystko 
właściwie wydarzyło się na przestrzeni kilkuna-
stu miesięcy. Wiosną 2016, Daniel po raz pierwszy 
wystartował w zawodach na torze asfaltowym. 
Pierwszą rundę Pucharu Polski na pit bike w wer-
sji supermoto zakończył na trzeciej pozycji, mimo 
młodego wieku, praktycznie żadnego doświad-
czenia i konkurencji w postaci doświadczonych 
zawodników (pierwszy był Krzysztof Żyła, a dru-
gi Łukasz Pawlikowski). Swoisty debiut czterna-
stolatka, dodał mu wiatru w skrzydła, a rodzicom 
pokazał, że w Danielu drzemie potencjał, w który 
warto inwestować. Kilka tygodni później Daniel 
trafił na dwutygodniowy kurs do hiszpańskiej 
szkoły KSB.

jazda na pit bike uczy charakteru
i pokory do sportów motorowych
- Daniel zrobił olbrzymi postęp. Bardzo pomógł 
mu zeszłoroczny wyjazd do Hiszpanii, do KSB 
Sport - Centro de Pilotaje.  Przez dwa tygodnie, 
po siedem godzin dziennie, Daniel wkładał w tre-
ningi mnóstwo pracy i to zaowocowało później 
podczas zawodów supermoto. Chcieliśmy spraw-
dzić czy Daniel nadaje się do tej dyscypliny i czy 
warto rozwijać się w tym kierunku. Po wynikach 
widać, że dogania starszych i bardziej doświad-
czonych zawodników, a czas pokaże, czy będzie 
się rozwijał na pit bike’ach czy w innej dyscy-
plinie – mówił ojciec młodego zawodnika, Rafał 
Blin.

Starty na pit bike dały Danielowi obycie w świe-
cie wyścigów, naukę walki i pokory, poznawa-
nie torów, procedur, co później zaowocowało w 
świecie wyścigów motocyklowych. – Największe 
szkoły motocyklowe na świecie trenują właśnie 
na pit bike. Zawodnicy trenowali bądź ciągle tre-
nują w trakcie uprawiania zawodowego sportu 
właśnie na tych niewielkich motocyklach – opo-
wiada Łukasz Pawlikowski z MX Otopit Toruń, 
popularyzator pit bike’ów w naszym regionie. 
– W Toruniu powstało ognisko, w którym za-
szczepiamy od najmłodszych lat pasję do mo-
torsportu, mamy dobrą infrastrukturę, myślę tu 
o licencjonowanym torze gokartowym Awix Ra-
cing Arena. Jest bardzo bezpieczny, ma dobrze 
wyprofilowane zakręty. Po sąsiedzku w mamy 
drugi tor - Kartodrom Bydgoszcz. Wykorzystując 
możliwości naszego województwa w tym roku 
rozpoczęliśmy cykl wyścigów supermoto odby-
wający się na tych obiektach. Mamy nadzieję, że 
dzięki dostępności obiektów i organizacji zawo-
dów, będzie nam dane odkrywać kolejne talenty 
na miarę Daniela Blina.

Po powrocie z Hiszpanii Daniel stawał się szybszy 
z rundy na rundę. Nastolatek przebijał innych nie 
tylko prędkością, ale i techniką. Na koniec sezo-
nu, zawodnik MX Otopit Toruń, stanął na najwyż-
szym podium Pucharu Polskizrobilbym tu Pucha-
ru MRF uciekl od Polski dla scislosci. To dało mu 
przepustkę do świata wyścigów motocyklowych. 
W tym samym roku Daniel wraca do Hiszpanii, by 
poczuć smak prawdziwego MotoGP. Wtedy po 
raz pierwszy zmierzył się z przedsionkiem Moto  
GP. Dodajmy, że wcześniej Daniel jeździł tylko na 
pit bike, a w dniu startu dowiedział się, że po-
jedzie na odwróconej skrzyni biegów. - Wtedy  

zrozumiałem, że trening i zdobywanie dalszego 
doświadczenia może mnie doprowadzić do świa-
towej czołówki. Cały czas w to wierzę i powoli 
realizuję – mówi Daniel. 

jako piętnastolatek rozpoczął 
zawodowe ściganie w motocyklowym 
teamie

Sezon 2017 Daniel rozpoczął w barwach „Wójcik 
FHP Racing Team”. Dla młodego, dobrze rokują-
cego kierowcy był to dobry prognostyk. Starty 
w sportowej klasie 300 cc miały być początkiem 
prawdziwej kariery w świecie motocykli. Ale chy-
ba nikt nie spodziewał się, że sukcesy przyjdą 
tak szybko i tak intensywnie. Starty w Pucharze 
Polski dla Daniela okazały się zadaniem „pro 
forma”, wygrywał praktycznie każdy wyścig. 
Prawdziwa rywalizacja czekała na niego na eu-
ropejskich torach. Utalentowany Blin nie miał so-
bie równych przez cały sezon, w swoim debiucie 
wygrywając za sterami Yamahy R3 wszystkie 
osiem wyścigów, niestety raz został zdyskwalifi-
kowany, zapewniając sobie tytuł na dwa wyścigi 
przed końcem tegorocznej rywalizacji.  Zwycięz-
ca Alpe Adria (FIM Europe Stocksport 300 Europe-
an Cup) wystartował również w Mistrzostwach 
Niemiec, gdzie wygrał wyścig w swojej klasie, 
mimo obecności na torze zawodników ze staw-
ki Mistrzostw Świata. Ten brawurowy występ 
zapewnił mu „dziką kartę” i udział w WorldSBK  
w klasie Supersport 300 w Portimao. 17 września 
Daniel wystartował w rundzie Mistrzostw Świat. 
Wjechał od razu do połowy stawki. Był 20 na 37 
zawodników.

Podczas Pitbike.pl Otwartych Mistrzostw Pit Bike Supermoto Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
Daniel startował na motocyklu YCF 150 SM     Fot. Sławomir Kowalski

Fot. Sławomir Kowalski

Daniel podczas Red Bull MotoGP Rookies Cup na torze Almeria 
Fot. Nadesłane




